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Sēdes protokols 

 

 

Rīgā 

2020. gada 17. septembrī  Nr. 4 

 

Sēde tiek atklāta plkst. 13.00. 

 

Sēdi vada komisijas priekšsēdētājs Edijs Pelšs 

Sēdi protokolē komisijas sekretārs Gaidis Balodis 

 

Sēdē piedalās (komisijas locekļi): Elīna Trautmane, Māris Jansons, Igors Roms, 

Māra Melnbārde, Liberijs Počs, Inese Roze, Alija Turlaja, Tatjana Židele, Aivars 

Ābelkoks, Agnese Gūtmane, Aija Kalniņa, Anna Posohova, Ieva Bērziņa, Andris 

Ikvilds. 

 

Sēdē nepiedalās (komisijas locekļi): Evija Piņķe.  

 

Sēdē piedalās (konkursa pieteikumu izskatīšanā pieaicinātā speciāliste): Daiga 

Mežale – Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenā 

juriste. 

 

Sēdē piedalās (uzaicinātā persona): Inita Bārtule - Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vides pārvaldības 

galvenā projektu vadītāja. 

 

Sēdē piedalās (uzaicinātā persona): Arta Goldberga – Rīgas domes Īpašuma 

departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja. 

 

Sēdē piedalās (uzaicinātā persona): Jevgēnija Butņicka – Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas 
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departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļa vadītāja, departamenta 

direktora vietniece. 

 

 

Sēdes darba kārtība 

 

1. Komisijas sēdes atklāšana, iepazīšanās ar uzaicinātajām personām un 

komisijas locekļu informēšana par plānoto sēdes gaitu un izskatāmajiem 

jautājumiem. 

2. Kompetento Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 

institūciju sagatavoto atzinumu par Rīgas pilsētas līdzdalīgās 

budžetēšanas projektu īstenošanas konkursam (turpmāk – Konkurss) 

pieteikto projektu īstenošanas iespējamības izvērtējumu izskatīšana un 

lemšana par projektu nodošanu balsošanai iedzīvotājiem vai 

noraidīšanu. 

3. Noslēguma jautājumi. 

 

[..] 

 

2. 

Kompetento Pašvaldības institūciju sagatavoto atzinumu par Konkursam 

pieteikto projektu īstenošanas iespējamības izvērtējumu izskatīšana un 

lemšana par projektu nodošanu balsošanai iedzīvotājiem vai noraidīšanu 

_________________ 

E. Pelšs 

 

E. Pelšs informē, ka saskaņā ar Konkursa nolikuma 38. punktu projekti, 

kuri atbilst Konkursa nolikuma 6., 7. un 8. punkta prasībām ar 2020. gada 

30. jūnija un 2020. gada 24. jūlija lēmumu tika virzīti kompetentajām Pašvaldības 

institūcijām projektu īstenošanas iespējamības izvērtēšanai un projektu īstenošanas 

ietvaros veicamo darbību, kā arī prognozējamā finansējuma un īstenošanas laika 

noteikšanai. 

 

[..] 
 

2.12. Atzinuma izskatīšana 

_________________ 

A. Posohova 

 

Iesniedzēja nosaukums: Biedrība “VEFRESH” 

Projekta nosaukums: VEF Zaļā ass 

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, Gustava Zemgala gatve (kadastra apzīmējums: 

01000860433) 

 

A. Posohova informē, ka Rīgas domes Satiksmes departaments, 

pamatojoties uz Rīgas domes Mājokļu un Vides departamenta Vides pārvaldes 
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13.08.2020 atzinumu Nr. DMV-20-2110-dv un Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas 

20.08.2020 atzinumu IZ-20-519-dv, Komisijai ir sniedzis 28.08.2020 atzinumu 

Nr. DS-20-662-dv, norādot, ka atbilstoši Konkursa projekta pieteikuma veidlapā 

norādītajai informācijai precīzas būvniecības izmaksas iespējams noteikt tikai pēc 

projekta dokumentācijas izstrādes, atbilstoši izvēlētajiem tehniskajiem 

risinājumiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Konkursa nolikumā noteikto, ka viena 

projekta īstenošanai piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs ir ne vairāk kā 100 000 

EUR, un līdzšinējo departamenta pieredzi organizējot objektu izbūvi, nevar 

apgalvot, ka plānoto projektu iespējams īstenot pieteikumā norādītajā apjomā. 

Vides pārvalde atbilstoši savai kompetencei sniedza viedokli, ka 

zemesgabalā aug 13 lieli koki un 2018. gadā apstādījumi tika papildināti ar 3 

jauniem liepu dižstādiem. Vides pārvaldes ieskatā nav nepieciešams šajā teritorijā 

stādīt vēl papildus 20 kokus, jo tādējādi pēc vairākiem gadiem veidosies 

sabiezināti stādījumi, kas negatīvi ietekmēs koku augšanas kvalitāti. Bez tam 

teritorijā ir pazemes inženierkomunikācijas, kuru dēļ tik daudz koku nav iespējams 

iestādīt. Vides pārvaldes ieskatā projekts ir izstrādāts pavirši, neizvērtējot esošo 

apstādījumu kvalitāti un neiekļaujot tos perspektīvajā labiekārtojuma plānā. 

Balstoties uz augstāk norādīto, nav atbalstāma tālāka projekta virzīšana 

īstenošanai. 

 

Komisija balso par projekta nodošanu balsošanai iedzīvotājiem. 

Balsošanas rezultāts: par – 1 (A. Turlaja); pret – 13 (E. Pelšs, E. Trautmane, 

I. Roms, M. Melnbārde, L. Počs, I. Roze, T. Židele, A. Ābelkoks, A. Gūtmane, 

A. Kalniņa, A. Posohova, I. Bērziņa, A. Ikvilds). 

 

Komisija nolemj: 

 

Noraidīt biedrības “VEFRESH” projektu “VEF Zaļā ass”, ņemot vērā Rīgas 

domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 28.08.2020 atzinumā Nr. 

DMV-20-2283-dv norādīto, ka projekts ir izstrādāts pavirši, neizvērtējot esošo 

apstādījumu kvalitāti un neiekļaujot tos perspektīvajā labiekārtojuma plānā. 

 

[..] 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 16.00. 
 

 

Komisijas priekšsēdētājs E. Pelšs 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece 

 

Komisijas locekļi: 

E. Trautmane 

 

M. Jansons  

 

I. Roms  
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M. Melnbārde 

 

L. Počs                                        

 

 

 

I. Roze 

 

A. Turlaja 

 

T. Židele 

 

A. Ābelkoks 

 

A. Gūtmane 

 

A. Kalniņa 

 

A. Posohova 

 

I. Bērziņa 

 

A. Ikvilds 

 

Komisijas sekretārs   G. Balodis 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas 

projektu īstenošanas konkursa 

vērtēšanas komisijas sekretārs 

 

   G.Balodis 

Rīgā 28.09.2020. 

 


