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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. 

 

[..] 

 

2.3. Atzinuma izskatīšana 

_________________ 

I. Bārtule 

 

Iesniedzēja nosaukums: Dārzciema apkaimes biedrība 

Projekta nosaukums: Vēsturiski augošo vītolu atgriešana Slāvu aplī 

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, Slāvu rotācijas aplis (kadastra apzīmējums: 

01001212548) 

  

I. Bārtule informē, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides 

pārvalde, pamatojoties uz Rīgas domes Satiksmes departamenta 31.07.2020. 
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atzinumu, Nr. DS-20-574-dv, Komisijai ir sniegusi 27.08.2020 atzinumu Nr. 

DMV-20-2266-dv, norādot, ka iesniegtā projekta finansējums ir 4 994.99 euro 

(bez PVN). Atbilstoši Vides pārvaldes veiktajiem iepirkumiem jāpalielina projektā 

norādītais finansējums, kurā jāietver apstādījumu plāna izstrāde un saskaņošana ar 

komunikāciju turētājiem un Satiksmes departamentu. Jāparedz lielāks finansējums 

dižstādu iegādei un stādīšanai, kas sevī ietver arī stādāmo vietu sagatavošanu, 

apdobju mulčēšanu, dižstādu kopšanu līdz veģetācijas perioda beigām. Papildus 

izmaksās jāietver arī materiālu izmaksas - auglīgā augsne, mulča materiāls, 

substrāts mitruma un barības vielu regulators, stāda nostiprināšanas komplekts, 

laistīšanas un ventilācijas sistēma, stumbra aizsargpaklāji. Projekta izmaksas 

7171.00 euro (bez PVN). 

I. Bērziņa informē, ka projekts vērtējams no ceļu satiksmes drošības 

viedokļa un ka Slāvu apļa teritorijā ir ļoti daudz dažādi inžnierkomunikāciju tīkli, 

kopumā projekts konceptuāli atbalstāms. 

A. Posohova informē, ka projekts īstenojams, sadarbībā ar projekta 

iesniedzēju izvērtējot, kur un cik daudz koki ir stādami. 

 

Komisija balso par projekta nodošanu balsošanai iedzīvotājiem. 

Balsošanas rezultāts: par – 14 (E. Pelšs, E. Trautmane, I. Roms, 

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

A. Kalniņa, A. Posohova, I. Bērziņa, A. Ikvilds); pret – 0.  

 

Komisija nolemj: 

 

Nodot balsošanai iedzīvotājiem Dārzciema apkaimes biedrības iesniegto 

projektu “Vēsturiski augošo vītolu atgriešana Slāvu aplī”. 

 

[..] 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 16.00. 
 

 

Komisijas priekšsēdētājs E. Pelšs 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece 

 

Komisijas locekļi: 

E. Trautmane 

 

M. Jansons  

 

I. Roms  

 

M. Melnbārde 

 

L. Počs                                        

 

 

 

I. Roze 
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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. 

 


