
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS APTAUJAS LAPA PAR 

SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA UN DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS 

JAUNBŪVI KRĀSOTĀJU IELĀ 7, RĪGĀ  

 

Norises laiks: 10.10.2022. – 07.11.2022. 

Adrese: Krāsotāju iela 7, Rīga, kadastra nr. 0100 034 0105 

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes gabals atrodas: valsts nozīmes  

pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardz.nr.7442) 

teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs 

(aizsardz.nr.852) aizsardzības zonā, perimetrālās apbūves teritorijā, tā atļautā izmantošana 

publiskās apbūves teritorija, uz zemes gabala atrodas noliktavas ēkas – angāri, ēkas bez 

kultūrvēsturiskās vērtības.  

Būvprojekts paredz nojaukt noliktavu angārus un to vietā būvēt 5 stāvu dzīvojamo ēku 

ar palīgizmantošanu sociālās aprūpes centrs vairāk kā 30% apmērā no kopējās platības. 

Kvartāla apbūvē pret Sparģeļu un Krāsotāju ielu dominē 2 līdz 3 stāvu apbūve. 

Publiskās apspriešanas laikā no 10. oktobra līdz 7. novembrim atsauksmes un viedokli 

iespējams iesniegt:  

• elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā 

Sabiedrības līdzdalība; 

• sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā; 

• aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā 

pasta kastē; 

• jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais 

tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm; 

• SIA “Arhitektu Sabiedrība” Brīvības ielā 117-6 (2.stāvā), Rīgā,  katru darba dienu no 

plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00. 

ZIŅAS PAR RESPONDENTU 

Vārds, Uzvārds :  __________________________________________________ 

Dzīvesvieta:   __________________________________________________ 

Tālrunis :   __________________________________________________ 

E-pasts :   __________________________________________________ 

Juridiskā pers./Uzņēmums : __________________________________________________ 

Reģistrācijas nr.:  __________________________________________________ 

Juridiskā adrese:  __________________________________________________ 

   

http://www.eriga.lv/


LŪDZAM IZTEIKT VIEDOKLI: 

 

1. Lūdzu izteikt viedokli par būvniecības ieceri: 

o Atbalstu 

o Atbalstu daļēji 

o Noraidu 

Lūdzu atzīmējiet tikai vienu atbildi 

Lūdzu pamatojiet savu viedokli: 

 

 

 

 

 

 

2. Kā un cik lielā mērā, jūsuprāt, būvniecības iecere aizskar personas tiesības vai likumiskās 

intereses? 

o Neaizskar 

o Aizskar daļēji 

o Aizskar nozīmīgi 

Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi 

Lūdzu pamatojiet savu viedokli: 

 

 

 

 

 

 

3. Lūdzu izteikt priekšlikumus, ierosinājumus vai nosacījumus, lai īstenojot būvniecības 

ieceri netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses. 

 

 

 

 

 

 


