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Atzinums par būvniecības ieceri izgāztuves rekultivācijai Augusta Deglava ielā 

(turpmāk Objekts) sagatavots uz materiālu pamata, kas Rīgas pilsētas būvvaldes 
16.04.2014.g. sēdē apstiprināti kā atbilstoši Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumu 
Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” prasībām. 

Rīgas pilsētas arhitekta birojs (turpmāk Birojs) savu atzinumu sniedz par Objekta 
risinājumiem kontekstā ar tā iespējamo ietekmi uz pilsētvides kvalitāti. 

Objekta būvniecības iecere kopumā vērtējama pozitīvi, tā paver jaunas iespējas 
pilsētvides sakārtošanai un publiskās ārtelpas kvalitātes pilnveidošanai Pļavnieku un 
Purvciema apkaimēm, kas nozīmē, ka izgāztuves rekultivācijas veikšanas veidam un 
metodei būtu jāatbilst potenciālajam objekta teritorijas funkcionālajam risinājumam un 
labiekārtojuma elementiem (piemēram, celiņi, stādījumi, soliņu u.tml.), tādējādi paaugstinot 
projekta lietderību no potenciālo lietotāju un apkārtnes iedzīvotāju viedokļa. 

Projekta ietvaros izvērtējama Objekta izmantošana aktīvai atpūtai un dažādām 
rekreācijas iespējām, kā arī iespējai kalna ziemeļu nogāzi veidot maksimāli pielāgojamu 
izmantošanai ziemas aktīvās atpūtas sporta veidiem. Projekta ietvaros jāīsteno gājēju un 
velokustības infrastruktūra Augusta Deglava ielā un perspektīvā Lielvārdes ielas posmā. 

Objekta apjoms un virsotnes augstums (virsotne tiek plānota uz +45.00m) nosaka, ka 
tas būs aktīvs pilsētas telpu un ainavu veidojošs elements, tāpēc tā īstenošanas rezultātā 
paredzamās pilsētvides ainavas izmaiņas modelējamas un vizualizējamas skatu punktos no 
Augusta Deglava un Lielvārdes (t.sk. tās perspektīvā posma) ielām, kā arī no aktuāliem 
skatu punktiem Objekta apkārtnē. Kalna virsotni iespējams izveidot kā publisku skatu 
platformu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, projekta ietvaros būtu izstrādājama Objekta arhitektūras 
risinājumu daļa ar vizualizācijām, kas paskaidro objekta funkcionalitāti un sniedz 
risinājumus būtiskajiem Objekta pieejamības risinājumiem tuvākās apkaimes kontekstā.  
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