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Rīgā 

 

 17.08.2022. Nr. DA-22-2013-dv 

    

Uz --- Nr. --- 

 
Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas 

pārvalde 

ptl@riga.lv 

 

Par atzinuma sniegšanu Rīgas pilsētas 

līdzdalības budžeta projektu 

ideju īstenošanas konkursa projektam Nr.9 

“Skeitparku kultūras telpa” 

 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) ir izskatījis 

jūsu lūgumu sniegt atzinumu par iesniegto projektu “Skeitparku kultūras telpa” (Rīgas 

domes Pilsētas attīstības departamentā reģistrēts 27.06.2022. ar Nr. LBP-22-7-dv) 

(turpmāk – Projekts), kā arī zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 01000900044 (turpmāk 

– Zemesgabals Nr.1), 01000902014 (turpmāk – Zemesgabals Nr.2) lietošanas mērķi.  

Informējam, ka atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 

„Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 15. 

pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” Zemesgabals Nr.1 un Zemesgabals 

Nr.2 visā platībā atrodas ielu sarkanajās līnijās, kur atļautā izmantošana noteikta saskaņā ar 

RTIAN 2.1. un 6.8. apakšnodaļas prasībām. Saskaņā ar RTIAN 5. pielikumu “Transporta 

infrastruktūras shēmu” Zemesgabals Nr.1 un Zemesgabals Nr.2 ir B kategorijas iela. 

Informējam, ka skeitparka laukuma kā labiekārtojuma izveidošana ir visās 

teritorijās atļautā izmantošana atbilstoši RTIAN 13.2. punktam, taču nepieciešams ievērot 

drošību un paredzēt nožogojumu no blakus esošajām brauktuvēm, ievērojot RITAN 

3.14. nodaļas prasībām. 

Departaments izsaka viedokli, ka labiekārtojuma teritorijai ir nepieciešams 

nodrošināt drošu operatīvā transporta piekļuvi atbilstoši RTIAN 51. punktam un, 

pamatojoties uz transporta kustības shēmu, izstrādāt gājēju celiņu tīklojumu. 

Saskaņā ar RTIAN 2.79. apakšpunktu Publiskā ārtelpa – ielas, kas noteiktas ar 

sarkano līniju robežām, laukumi, mežs un mežaparki, parki, skvēri, krastmalas, kas 

pieejami sabiedrībai. Departaments norāda, ka laukums klasificējams kā pirmās grupas 

inženierbūve un Departamentā nepieciešams iesniegt Paskaidrojuma rakstu inženierbūvei, 

kuru izstrādājis atbilstošas jomas sertificēts speciālists. Ņemot vērā, ka Zemesgabals Nr.1 
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un Zemesgabals Nr.2 atrodas ielu sarkanajās līnijās, ir nepieciešams saņemt skaņojumu no 

Rīgas domes Satiksmes departamenta. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Departamentam nav iebildumu saistībā ar Projekta 

īstenošanu un Zemesgabalu Nr.1 un Zemesgabala Nr.2 iznomāšanai augšminētajam 

mērķim. 

 

 

Arhitektūras un pilsētvides  

dizaina pārvaldes vadītājs  V.Dombrovskis 

 

 
Šakale 67012807 

  

  
 


