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Par iniciatīvu 

“Rīgas ietves jātīra pašvaldībai!” 

 

 Pamatojoties uz apvienības “Pilsēta cilvēkiem” 2021. gada 20. decembra kolektīvo 

iesniegumu (RD-21-10085-sd) un papildus 2021. gada 21. decembrī saņemto informāciju no 

nodibinājuma “Sabiedrības līdzdalības fonds” sabiedrības līdzdalības platformas 

ManaBalss.lv (AIC-21-1941-sd), esam sagatavojuši informāciju par situāciju ar īpašumam 

piegulošajā teritorijā esošo ietvju uzturēšanu. 

Līdzšinējā kārtībā jau vairāk kā 30 gadus noteikts, ka visiem Rīgas pilsētā esošajiem 

nekustamo īpašumu īpašniekiem vai valdītājiem, kuru īpašums robežojas ar ielu, ir 

pienākums uzturēt gan savu īpašumu, gan īpašumam piegulošo teritoriju (teritorija no 

īpašuma robežas līdz ielas brauktuves malai, ielas apmalei). Uzturēšanas prasības ir 

noteiktas Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 146 “Rīgas pilsētas 

teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie 

noteikumi). Saistošajos noteikumos noteikts, ka piegulošajā teritorijā veicami šādi teritorijas 

uzturēšanas darbi – teritorijas sakopšana, t. sk. nepieļaujot nokritušo koku lapu un zaru 

uzkrāšanos uz esošajām gājēju ietvēm un 2 m uz katru pusi no tām; pārējā piegulošajā 

teritorijā nokritušās koku lapas savācamas līdz kārtējā gada 31. oktobrim, zālienu 

nopļaušana (visa piegulošā teritorija pļaujama, nepieļaujot, ka zāles garums pārsniedz 

20 cm), esošo gājēju ietvju ar cieto segumu regulāra kopšana – tīrības uzturēšana, sniega un 

apledojuma laikā gājēju ietvju drošas lietošanas nodrošināšana, veicot attīrīšanu no sniega 

vismaz 50 % platumā no kopējā gājēju ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m, un pretslīdes 

materiāla kaisīšana, kā arī izkaisītā pretslīdes materiāla savākšana, tiklīdz tas vairs nav 

nepieciešams; ziemas periodā kopšanas darbi pirmo reizi jānodrošina katru dienu līdz 

plkst. 8.00 un, ja nepieciešams, periodiski – visas dienas garumā; aizliegts veidot sniega 

vaļņus uz gājēju pārejām un krustojumiem un tuvāk par 5 m no gājēju pārejām un 

krustojumiem; aizliegts veikt sniega uzkrāšanu uz apstādījumu apdobēm. 

Rīgas dome Saistošajos noteikumos ir paredzējusi arī situācijas, kad nekustamā 

īpašuma īpašniekam vai valdītājam nav pienākuma veikt piegulošās teritorijas uzturēšanu 

(pensionāri, personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai gadījumos, kad piegulošā teritorija ir 

nesamērīgi liela pret īpašuma teritoriju, t. i., piegulošā teritorija ir lielāka par pusi no 
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īpašuma teritorijas). Tāpat, sākot ar 2021./2022. gada ziemu, Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

atbilstoši Saistošajos noteikumos noteiktajam sniedz atbalstu piegulošo teritoriju 

uzturētājiem, nodrošinot bezmaksas smilts kaisāmā materiāla 50 kg apjomā izsniegšanu. 

2020./2021. gada ziemas sezonā tika konstatēts, ka tajā laikā pielietotā uzturēšanas 

kvalitātes kontroles sistēma un rīcība neatbilstību konstatēšanas gadījumā, uzsākot 

administratīvā pārkāpuma procesu, nenodrošina galveno mērķi – nodrošināt atbilstoši 

uzturētu teritoriju un iedzīvotājiem iespēju droši pārvietoties pa ietvēm, jo administratīvā 

pārkāpuma process juridiski un birokrātiski norit nesamērīgi ilgi un ne vienmēr 

administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšana vai soda piemērošana veicina atbilstoši 

uzturētu teritoriju. Tāpēc 2021. gadā tika izdarīti grozījumi Saistošajos noteikumos un 

šobrīd, ja Rīgas domes Administratīvā inspekcija vai Rīgas pašvaldības policija konstatē 

neatbilstoši uzturētu teritoriju, primāri tiek sākts administratīvais process un uzlikts 

pienākums atbildīgajai personai nekavējoties veikt nepieciešamos uzturēšanas darbus, ja 

uzturēšanas darbi netiek veikti, tiek piemērota piespiedu izpilde teritorijas uzturēšanai, 

izmaksas par šo darbu veikšanu piestādītas atbildīgajai personai. Secinājums par ieviesto 

piespiedu izpildes procesu – tas ir efektīvs un nodrošina iespēju saprātīgā laikā nodrošināt 

atbilstoši uzturētu teritoriju. 

Papildus iepriekš minētajam, 2021./2022. gada ziemā Rīgas domes Teritorijas 

labiekārtošanas pārvalde atbilstoši tai šobrīd pieejamajiem resursiem organizē mobilo 

brigāžu darbu, lai intensīvas snigšanas laikā vai periodos, kad strauji veidojas apledojums, 

Rīgas pilsētas intensīvāk izmantotajā teritorijā pēc iespējas ātrāk nodrošinātu ietvju ziemas 

uzturēšanas darbu veikšanu. 

2021. gadā ir sākts darbs pie izvērtējuma par iespēju veikt centralizētu piegulošajās 

teritorijās esošo ietvju ziemas uzturēšanu, veicot mehanizētu vienlaidus ietvju uzturēšanu. 

Šobrīd notiek darbs pie apjomu un izmaksu aprēķinu veikšanas, pārvaldības modeļa 

izstrādes, iespējamiem ieviešanas scenārijiem. Plānots 2022. gada pirmajā pusgadā turpināt 

darbu Saistošo noteikumu darba grupā un Rīgas domes komitejās, lai pieņemtu izsvērtu un 

datos balstītu lēmumu par iespēju jau 2022./2023. gada ziemā veikt piegulošajās teritorijās 

esošo ietvju ziemas uzturēšanas darbus centralizēti un mehanizēti. 

Pateicamies apvienībai “Pilsēta cilvēkiem” par aktivitāti un iesaisti dažādos ar 

publiskās ārtelpas un mobilitāti saistītajos jautājumos. Manabalss.lv apvienības “Pilsēta 

cilvēkiem” iniciatīvai “Rīgas ietves jātīra pašvaldībai!” iesniegtie gandrīz 4000 iedzīvotāju 

paraksti noteikti norāda, ka ir turpināms darbs pie Saistošo noteikumu prasībām un 

nepieciešams papildus Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalsts piegulošo teritoriju ziemas 

uzturēšanas darbu veikšanai, tāpēc darbs tiks turpināts un izvērtēta iespēja veikt grozījumus 

Saistošajos noteikumos un virzīties pilnīgas vai daļējas centralizētas un mehanizētas ietvju 

ziemas uzturēšanas virzienā. 

 

 

 Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis 
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