
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU 11.08.2020. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Rīgā 

 

 11.08.2020 Nr. RPAB-20-64-dv 

    

Uz 16.07.2020 Nr. BV-20-975-dv 

Rīgas pilsētas būvvalde 

Atzinums par būvprojekta “Panorāmas rata 

uzstādīšana, servisa ēkas būve, teritorijas 

labiekārtošana Raņķa dambī b/n” 

risinājumiem  

 

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (turpmāk tekstā – 

“Aģentūra”) ir saņēmusi Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk tekstā – “Būvvalde) 16.07.2020. 

vēstuli Nr. BV-20-975-dv “Par atzinuma sniegšanu par objektu Raņķa dambī b/n Rīgā”. 

Aģentūras atzinums sagatavots, pamatojoties uz 20.05.2020. Būvvaldes padomes sēdē 

pieņemtajiem lēmumiem, būvprojekta  “Panorāmas rata uzstādīšana, servisa ēkas būve, 

teritorijas labiekārtošana” vadītāja arhitekta  (sertifikāta Nr. ) 

21.05.2020. un 15.07.2020. iesniegtajiem materiāliem, kā arī argumentiem un viedokļiem, 

kas izteikti 2020. gada 3. augustā notikušajā diskusijā, kurā piedalījās projekta pasūtītāja 

pārstāvji un autori, kā arī Būvvaldes, Rīgas domes Īpašuma departamenta un SIA “Rīgas 

meži” pārstāvji. Sanāksmē tika prezentēts pārskats par projekta attīstību no brīža, kad 

pasūtītājs – SIA “RPR Operators” – izsolē 2019. gada oktobrī ieguva parka daļas apbūves 

tiesības. Projekta autori – arhitekts  un ainavu arhitekte  – 

sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar apjomīgu parka vēsturisko izpēti, kurā paskaidrota 

esošā situācija, un pamatoja savas idejas projekta veiksmīgai turpināšanai, ietverot 

panorāmas rata vizuālās ietekmes analīzi attiecībā uz Pārdaugavas panorāmu un argumentus 

panorāmas rata parametriem un izvēlētajam novietojumam, kā arī detalizētus projekta 

risinājumus, kas izvēlēti, lai panorāmas rats iekļautos parka un apkaimes ainavā ar mērķi 

pēc iespējas mazāk ietekmēt esošos stādījumus un iespējami lielākajā mērā attālinātu to no 

tuvākās dzīvojamās mājas Raņķa dambī 7k-1. Prezentācijā tika demonstrētas arī 

vizualizācijas, kas ļauj iztēloties nākotnes situāciju ar panorāmas ratu šajā pilsētas daļā no 

dažādiem skatu punktiem. 

Aģentūra atbalsta panorāmas rata būvniecības ieceres turpināšanu kopumā ar 

nosacījumu, ka tās īstenošanas rezultātā pēc iespējas mazāk tiek ietekmēti esošie parka 

stādījumi. Turpmāk būtu vēlams, lai sadarbībā starp Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijām 

un būvprojekta pasūtītāju tiktu rasts komplekss risinājums parka pilnveidošanai teritorijā 

starp Slokas ielu un Raņķa dambi. Papildus tam nepieciešams vienoties par panorāmas rata 

dizainu un servisa ēkas arhitektūru, tostarp arī par iespējām papildināt paviljona funkciju 

klāstu plašākā parka attīstības kontekstā (piemēram, Pārdaugavas informācijas centrs 

u.tml.). 

Aģentūra arī turpmākajā projekta izstrādāšanas gaitā ir gatava nodrošināt viedokļu 

apmaiņas iespēju starp arhitektūras veidošanā un pilsētvides attīstībā iesaistītajām 

personām – kolēģiem pašvaldībā, profesionāļiem (pilsētas plānotājiem, arhitektiem, 
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inženieriem, ekonomistiem, juristiem un citiem) un būvju pasūtītājiem, īpašniekiem un 

lietotājiem – par arhitektoniskās kvalitātes, universālā dizaina un ilgtspējības principu 

saskaņošanu un integrēšanu projekta risinājumos Rīgā. 

 

 

Direktors, 

Rīgas pilsētas arhitekts 

 

G. Princis 
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Persona Lēmums Datums Komentārs 

Princis Gvido, Direktors, Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas 

arhitekta birojs" 

Parakstīts 11.08.2020  

Kaugurs Kristaps, Projektu vadītājs, Rīgas pašvaldības aģentūra 

"Rīgas pilsētas arhitekta birojs" 

Vizēts 11.08.2020  
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