RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, e-pasts: sd@riga.lv

Rīgā
28.08.2020

Nr. DS-20-658-dv

Uz 08.07.2020

Nr. LBP-20-15-dv
Rīgas pilsētas līdzdalīgās
budžetēšanas projektu īstenošanas
konkursa vērtēšanas komisija

Par projektu “Satiksmes drošība un
mierināšana Sarkandaugavas ielā”
Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk – Departaments) sadarbībā ar Rīgas
pilsētas būvvaldi izskatīja 2020.gada 8.jūlija vēstuli Nr.LBP-20-15-dv par atzinuma
sniegšanu par projektu “Satiksmes drošība un mierināšana Sarkandaugavas ielā” (turpmāk –
Projekts).
Izvērtējot iesūtīto informāciju par Projekta īstenošanas iespējām Sarkandaugavas
apkaimē Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa (turpmāk –
Konkurss) ietvaros Sarkandaugavas ielā, Departaments sniedz sekojošu viedokli:
Atbilstoši Rīgas domes 2006.gada 24.janvāra nolikuma Nr.35 “Rīgas domes
Satiksmes departamenta nolikums” 7.1.punktam, Rīgas domes Satiksmes departamenta
(turpmāk – Departaments) funkcija ir satiksmes infrastruktūras objektu uzturēšanas,
projektēšanas un būvniecības organizēšana.
Paskaidrojam, ka, lai veiktu ielas izbūvi, pārbūvi vai seguma atjaunošanu ir
nepieciešama projektēšanas dokumentācijas izstrādāšana. Projekta īstenošanas ietvaros
jāparedz līdzekļi:
Darbi
Izmaksas
Laiks
Projektēšanas
~ 10% no būvdarbu
dokumentācijas
izmaksām,
atkarībā
no
~ 9 mēneši,
izstrādei
izvēlētajiem
tehniskajiem
risinājumiem un pieaicināto
Autoruzraudzībai
speciālistu skaita
Būvdarbu veikšanai
~ 10% no būvdarbu
~ 3 mēneši
izmaksām,
atkarībā
no
Būvuzraudzībai
izvēlētajiem
tehniskajiem
risinājumiem un pieaicināto
speciālistu skaita
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Atbilstoši Konkursa Projekta pieteikuma veidlapā norādītajai informācijai,
Departaments norāda, ka precīzas būvniecības izmaksas iespējams noteikt tikai pēc projekta
dokumentācijas izstrādes, atbilstoši izvēlētajiem tehniskajiem risinājumiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Konkursa nolikumu, kas nosaka, ka viena
projekta īstenošanai piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs ir ne vairāk kā 100 tūkstoši eiro un
līdzšinējo Departamenta pieredzi, organizējot objektu izbūvi, Departaments nevar apgalvot,
ka plānoto Projektu iespējams īstenot pieteikumā norādītajā apjomā.
Papildus norādām, ka Departamentam nav iebildumu par Projekta tālāku virzīšanu
īstenošanai.

Pārvaldes priekšnieks

Posohova

A. Urtāns

67012789

Persona
Slimbahs Mārtiņš, Nodaļas vadītāja p.i., Rīgas domes Satiksmes
departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un
projektēšanas organizēšanas nodaļa
Posohova Anna, Nodaļas vadītāja vietnieks, Rīgas domes Satiksmes
departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un
projektēšanas organizēšanas nodaļa
Veļikanova Irina, Vadītājs, Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju
nodaļa
Urtāns Andrejs, Pārvaldes priekšnieks, Rīgas domes Satiksmes
departaments

Lēmums
Vizēts

Datums
Komentārs
25.08.2020

Vizēts

25.08.2020

Vizēts

27.08.2020

Parakstīts 28.08.2020

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas
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