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Nr. DMV-20-2276-dv
Nr. LBP-20-12-dv
Rīgas pilsētas līdzdalīgās
budžetēšanas projektu īstenošanas
konkursa vērtēšanas komisija

Suņu pastaigu laukumi Āgenskalnā
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde (turpmāk – Vides
pārvalde) ir saņēmusi Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas
konkursa vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 08.07.2020. vēstuli Nr.LBP-20-12dv par atzinuma sniegšanu projektam “Suņu pastaigu laukumi Āgenskalnā” (turpmāk Projekts) sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu (turpmāk – SD) un Rīgas
pilsētas būvvaldi (turpmāk – Būvvalde).
SD nav iebildumu par Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu zemesgabalā ar
kadastra Nr.0100 049 0099 ar nosacījumu, ka zemesgabala daļa ielas sarkano līniju
robežās izmantojama līdz ielas pārbūvei vai inženierkomunikāciju izbūvei (SD
31.07.2020. vēstule Nr.DS-20-577-dv).
Būvvalde līdz 28.08.2020. nav sniegusi savu atzinumu.
Ņemot vērā, ka SD nav principiāli iebildumi Projekta realizācijai, Vides pārvalde
sniedz sekojošu izvērtējumu:
1. Paredzamais Projekta īstenošanas laiks.
Projektēšanai un ierīkošanai 15 mēneši.
2. Veicamās darbības Projekta īstenošanai.
2.1. Iepirkums projektēšanai un būvniecībai atbilstoši Iepirkuma likuma 8.pantam
(apmēram 5 mēneši);
2.2. Līguma izpilde:
2.2.1. Projekta sagatavošana un saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē (5

mēneši),
2.2.2. Būvdarbi (5 mēneši).
3. Prognozējamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā.
Projekta īstenošanas gadījumā prognozējamais finansējuma apjoms varētu būt lielāks
par Projekta pieteikumā minēto summu 78 266.00 euro. Sadārdzinājumu veidotu dažādu
papildus darbu apmaksai nepieciešamie finanšu līdzekļi, kas nav minēti Projekta
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iesniedzēju pieteikumā, piemēram, teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, kā arī Projekta
pieteikuma finanšu sadaļā nav paredzamo darbu detalizēta apraksta, kas liedz iegūt
objektīvu priekšstatu par paredzamajām izmaksām.
Vides pārvaldes ieskatā par pieprasīto finansējumu varētu veikt daļēju paredzētā
labiekārtojuma ierīkošanu. Projektēšanas gaitā kopā ar Projekta iesniedzējiem
jāizdiskutē kādi no piedāvātajiem labiekārtojuma elementiem var tikt ierīkoti atbilstoši
piešķirtajam finansējumam.
Pārvaldes priekšnieks p.i.

V. Dārzniece

Bārtule 67012975

Persona
Dārzniece Vineta, Pārvaldes priekšnieks p.i., Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Lēmums
Datums
Komentārs
Parakstīts 28.08.2020
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