
 
RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS 

 

 VIDES PĀRVALDE 
Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012970 

e-pasts: dmv@riga.lv 
 

Rīgā 

 

 09.08.2022. Nr. DMV-22-2188-dv 

    

Uz --- Nr. --- 
Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas 

pārvalde 

ptl@riga.lv 
Par atzinuma sniegšanu 

 

 

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde ir saņēmusi Rīgas pilsētas līdzdalības 

budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas vēstuli Nr. LBP-22-11-

dv par 2022.gada Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa 

projektu Nr.8 “Sarkandaugavas parka bērnu rotaļu laukuma paplašināšana” un sniedz 

sekojošu viedokli atbilstoši kompetencei.  

Projekta realizācijai nepieciešamais zemesgabals ar kadastra Nr.0100 016 0022 

iekļauts RD 23.11.2010. lēmuma Nr.2260 “Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides 

nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts Nr.2 

(publiskie apstādījumi – parki, skvēri, kultūrvēsturiskie laukumi, kā arī kultūras un atpūtas 

parks „Mežaparks”).pielikumā (18p.). Zemesgabals paredzēts parka kā publiski pieejamas 

teritorijas ierīkošana un uzturēšana ekoloģisko, rekreācijas un pilsētas tēla veidošanas 

funkciju nodrošināšanai, kas nav pretrunā projekta idejai.  

Saskaņā ar RD 30.08.2016. lēmumu Nr.4166 Sarkandaugavas parks ir nodots 

valdījumā Mājokļu un vides departamentam, bet to apsaimnieko SIA “Rīgas meži” 

saskaņā ar 31.01.2017. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr.RD-17-83-lī. 

SIA “Rīgas meži” (25.07.2022. vēstule Nr.SRM-22-44-dv) norāda, ka 

Sarkandaugavas parkā pirmkārt būtu nepieciešams sakārtot infrastruktūru- gājēju ietves 

(nepabeigtas, izdrupušas), apgaismojumu (pašreiz nav neviena laterna), vides pieejamību, 

konteineru novietni, labierīcības un video novērošanu. Tā kā esošais parks ir neliels, 

vajadzētu attīstīt visu kopā, lai ir droša vide visiem apmeklētājiem.  

Pēc Sarkandaugavas attīstības biedrības projektu skices realizējot jāparedz: 

 saudzēt augošo priedi un atkāpties no sakņu zonas; 

 paredzēt vairāk sēžamu / stāvošu soliņu; 

 slēgtu / ietilpīgu atkritumu urnu izvietošana. 
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Vides pārvalde konceptuāli Projektu atbalsta, bet, norāda, ka ņemot vērā tā realizācijai 

piešķirtā finansējuma apjomu, ir saskatāmi riski projekta realizēšanai: 

- Bērnu laukuma piegulošie ceļi ir sliktas kvalitātes, vienā no ceļiem nav atrisināta 

virsūdeņu notece un veidojas peļķe. Nepieciešams veikt piegulošo ceļu remontu, bet šo 

darbu izmaksas varētu veidot pusi no projektam piešķirtā finansējuma; 

- Publiskās ārtelpas objektu būvniecībā izmantojami tikai kvalitatīvi, ilgtspējīgi un videi 

atbilstoši materiāli. Mākslīgā zāliena seguma ierīkošana publiskajā ārtelpā nav 

pieļaujama. Lietojot kvalitatīvu un drošības prasībām atbilstošu gumijas segumu, 

izmaksas varētu būtiski pieaugt; 

- Ņemot vērā iepriekšminēto un ievērojot nepieciešamo darbu secību, jāsecina, ka 

piešķirtā finansējuma robežās, iespējams, var tikt uzstādīta tikai neliela daļa no 

plānotajiem rotaļu elementiem.  
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