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Rīgas pilsētas būvvalde 
 
 
 
Atzinums par detālplānojuma risinājumiem 
teritorijai Balasta dambī 2 Rīgā 

 
 
 
 

Atbildot uz 11.07.2018.  vēstuli Nr. 18/78 (RPAB-18-9-sd), kurā 
lūgts atzinums par detālplānojuma risinājumiem teritorijā Balasta dambī 2 Rīgā 
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11188), Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas 
pilsētas arhitekta birojs” informē, ka, lai atbilstoši savai kompetencei izveidotu profesionāli 
saskaņotu viedokli jautājumos, kuros saskaras vairāku plānošanas procesa dalībnieku un 
sabiedrības grupu intereses attiecībā uz projektā paredzētās vērienīgās attīstības 
telpiskajiem, funkcionālajiem un vizuālajiem aspektiem Ķīpsalas un Pārdaugavas kontekstā, 
kā arī tajā ietverto risinājumu  ietekmi uz skatu punktiem nozīmīgās Rīgas centra vietās, 
aģentūra ir vērsusies pie profesionālas padomdevējas institūcijas – Rīgas pilsētas arhitekta 
kolēģijas. Tās locekļu viedokļi un argumenti kalpo par pamatu aģentūras konceptuāli 
pozitīvam atzinumam un rekomendācijām, kas izmantojamas projekta tālākajā virzībā pēc 
publiskās apspriešanas: 
– ar detālplānojumu nostiprināt kvalitatīvas publiskās ārtelpas veidošanas 
priekšnosacījumus: viesnīcas priekšlaukums, daudzfunkcionāls autostāvvietas jumts ar 
publisku funkciju, līdzsvarota un sociāli atbildīga apstādījumu struktūra, dalītā telpa 
gājējiem un transportlīdzekļiem, kā arī labiekārtota Zunda kanāla krastmala.  

Novērtējot komunikācijā ar Rīgas pašvaldības aģentūru “Rīgas pilsētas arhitekta 
birojs” pausto pasūtītāja apņēmību dot ieguldījumu kvalitatīvas pilsētvides attīstībā Ķīpsalā, 
aģentūra atbalsta un aicina projekta tālākajās stadijās integrēt 17.10.2018. 

vēstulē Nr. 18/100 (RPAB-18-13-sd) iekļautajos detālplānojuma 
aktualizētajos materiālos piedāvātos priekšlikumus un arī turpmāk pievērst īpašu uzmanību 
jaunā būvapjoma risinājumam gar Krišjāņa Valdemāra ielu.  
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Atbilstoši kompetencei esam arī turpmāk ir gatavi nodrošināt viedokļu apmaiņas 

iespēju starp kolēģiem pašvaldībā, plānotājiem, arhitektiem un būvju īpašniekiem un 
lietotājiem par arhitektoniskās kvalitātes, universālā dizaina un ilgstpējības principu 
saskaņošanu Rīgā. Ar Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijās 2018. gada 9. oktobra sanāksmē 
izteiktajiem viedokļiem iespējams iepazīties aģentūras mājaslapas sadaļā “Kolēģija” 
internetā 
(http://arhitekts.riga.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=733:protokols-
2&catid=159&Itemid=547). 
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