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Rīgā 

 14.08.2020 Nr. DIKS-20-1672-dv 
    

Uz  Nr.  

Rīgas domes Īpašuma departaments 

Atzinums par līdzdalīgās budžetēšanas 

projektu "Urbānā pasāža VEF apkaimē" 

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk-Departaments), 

atsaucoties uz Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa 

vērtēšanas komisijas 08.07.2020. vēstuli Nr.LBP-20-23-dv “Par atzinuma sniegšanu”, savas 

kompetences ietvaros ir izvērtējis biedrības “VEFRESH” (turpmāk-Biedrība) projektu 

“Urbānā pasāža VEF apkaimē” (turpmāk-Projekts) un sniedz sekojošu atzinumu. 

Biedrība par projekta mērķi noteikusi “uzlabotu esošo ārtelpas risinājumu pie VEF 

Kultūras pils, radot mūsdienīgu publiskās zaļās zonas risinājumu, kas samazina autoparka 

klātesamību, paaugstina drošības standartus iedzīvotājiem, kā arī rada multifunkcionālu vidi 

dažādu apkaimes iedzīvotāju vajadzībām”. 

Departaments atbalsta Biedrības Projektu, uzskatot, ka ārtelpa pie VEF Kultūras pils  

iegūs mūsdienīgu publiskās zaļās zonas risinājumu, labiekārtotu un patīkamu vidi. Tā kā 

Projekta mērķa grupa ir VEF Kultūras pils pasākumu apmeklētāji, ikdienas aktivitāšu 

dalībnieki un darbinieki, kā arī urbānā pasāža būs pievienotā vērtība visiem VEF apkaimes 

iemītniekiem – darbiniekiem, iedzīvotājiem un ārvalstu viesiem, Departaments uzskata, ka 

Projekts jārisina iespējami ātrākā laikā, lai pasāža uzsāktu funkcionēt līdz Vispārējiem 

latviešu Dziesmu un Deju svētkiem 2023. gadā. 

Izskatot Biedrības prognozēto finansējumu Projekta īstenošanai, Departaments savas 

kompetences ietvaros piekrīt minētajam finansējumam. 

 

 Departamenta direktors M. Krastiņš 

 
Kalniņa 67043666 

 

 

 

 

 
Persona Lēmums Datums Komentārs 

Šmite Baiba, Pārvaldes priekšnieks, direktora vietnieks, 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Kultūras pārvalde 

Vizēts 12.08.2020  
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Oļska Ludmila, Direktora palīgs, Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departamenta Direktora birojs 

Vizēts 13.08.2020  

Pūpola Aija, Pārvaldes priekšnieks, Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departamenta Finanšu pārvalde 

Vizēts 13.08.2020  

Krastiņš Māris, Departamenta direktors, Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta departaments 

Parakstīts (bez 

droša e-paraksta) 

14.08.2020  

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas 

 


