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Uz  Nr.  

 

Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i.  

E. Trautmanei 

Par 16.10.2019. rīkojuma Nr. RD-19-254-r 

izpildi 

 

Atbilstoši  Rīgas domes priekšsēdētāja 2019.gada 16.oktobra rīkojumam Nr. RD-

19-254-r “Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu”, Rīgas Austrumu 

izpilddirekcija sniedz informāciju par attiecīgo Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu 

īstenošanas gaitu un piešķirtā finansējuma izlietojumu līdz. š.g.  1. decembri. 

Izpilddirekcijai īstenošanai nodoti projekti: 

1. “Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā” ar 

kopējo prognozēto izmaksu 55 000 EUR; 

2. “Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos” ar 

kopējo prognozēto izmaksu 100 000 EUR. 

 

Apkaimju attīstības projekts “Atpūtas zona ar četrām rekreācijas vietām 

Daugavmalā, Dārziņos”. 

Līdz 2020.gada 1.decembrim ekspluatācijā nodoti objekti: 

- “Rekreācijas vieta Daugavmalas ielā b/n pie Dārziņu 1.līnijas zemes gabalā 

ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0470” , 

- “Rekreācijas vieta Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21.līnijas zemes gabalā ar 

kadastra apzīmējumu 0100 125 6528”. 

Objektam “Rekreācijas vieta Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9.līnijas zemes gabalā ar 

kadastra apzīmējumu 0100 125 6301” 28.10.2020. būvvaldē akceptēts bijušās sūkņu 

stacijas ēkas nojaukšanas būvprojekts, 12.11.2020. izdots rīkojums Nr. RD-20-449-ir par 

finansējuma piešķiršanu būves nojaukšanai, 19.011.2020. noslēgti līgumi par 

nojaukšanas būvdarbu izpildi un būvdarbu būvuzraudzību, 27.11.2020. būvvalde 

būvatļaujā veikusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Šī objekta 

labiekārtošanas būvdarbi iespējami pēc būvprojekta izstrādes, savukārt, labiekārtošanas 

būvprojektu iespējams pabeigt pēc nojaukšanas darbu izpildes. 
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Objekta “Rekreācijas vieta Zirņu salā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 

125 0541” būvprojekts ievietots Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), saņemti 

nepieciešamie skaņojumi un 13.11.2020. reģistrēts Rīgas pilsētas būvvaldē 

(būvprojektēšanu varēja uzsākt tikai pēc tam, kad AS “Latvenergo” pabeidza Daugavas 

attekas slūžu un tiltiņa uz Zirņu salu atjaunošanas būvdarbus). 

 

“Visu paaudžu sporta komplekss un bezmaksas nodarbības Ķengaragā”. 

Būvprojekts Rīgas pilsētas būvvaldē akceptēts 2020.gada 9.jūnijā.17.09.2020. 

izdots rīkojums Nr. RD-20-364-ir par finansējuma piešķiršanu būvdarbiem. 04.11.2020. 

pieņemts lēmums par iepirkuma konkursa rezultātu un 12.11.2020.noslēgti līgumi par 

būvdarbu izpildi, būvdarbu būvuzraudzību un būvdarbu autoruzraudzību. 24.11.2020. 

būvvalde būvatļaujā veikusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

 

 

Pielikumā: naudas līdzekļu izlietojuma tbl. uz 4 lapām. 

 

 

Izpilddirektors 

 

D. Pavlovs 

 

 

 
Ābelkoks 67013516 

 

 

 

 
Persona Lēmums Datums Komentārs 

Brūgāne Ingrīda, Nodaļas vadītājs, Rīgas domes Rīgas Austrumu 

izpilddirekcijas Ekonomikas attīstības projektu un teritorijas 

apsaimniekošanas nodaļa 

Vizēts 30.11.2020  

Pavlovs Dmitrijs, Izpilddirektors, Rīgas Austrumu izpilddirekcija Parakstīts 30.11.2020  
*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas 

 










