RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

VIDES PĀRVALDE
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Nr. DMV-20-2283-dv
Nr. LBP-20-10-dv
Rīgas pilsētas līdzdalīgās
budžetēšanas projektu īstenošanas
konkursa vērtēšanas komisija

Par projektu “Ielām jākļūst zaļākām”
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-20-10dv par atzinuma sniegšanu projektam “Ielām jākļūst zaļākām” (turpmāk -Projekts)
sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu (turpmāk – SD) un Rīgas pilsētas
būvvaldi (turpmāk – Būvvalde).
SD 26.08.2020. atzinumā Nr.DS-20-654-dv norāda, ka atbilstoši SD Rīcības
plāna un Investīciju plāna 2019-2020.gadam noteiktajām prioritātēm, SD tuvāko gadu
laikā neplāno veikt Lāčplēša ielas, Brīvības ielas un Krišjāņa Valdemāra ielas pārbūvi.
Norādām, ka šobrīd norit Aleksandra Čaka ielas seguma atjaunošana. Projekta ietvaros
2021.gadā plānots uzstādīt labiekārtojuma elementus, t.sk. veikt apzaļumošanu,
Aleksandra Čaka ielā. Kā arī 2021.gadā plānota labiekārtojuma elementu uzstādīšana
Brīvības ielā, posmā no Lāčplēša ielas līdz Gaisa tiltam un Krišjāņa Valdemāra ielā,
posmā no Kronvalda bulvāra līdz Bruņinieku ielai.
SD nav iebildumu par Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu Lāčplēša ielā,
Brīvības ielā, Krišjāņa Valdemāra ielā un Aleksandra Čaka ielā ar nosacījumu, ka
Projekta risinājumi tiek salāgoti ar SD izstrādātajiem projektiem.
Būvvalde līdz 28.08.2020. nav sniegusi atzinumu.
Ņemot vērā, ka SD viedokli, Vides pārvalde sniedz sekojošu izvērtējumu:
1. Paredzamais Projekta īstenošanas laiks.
Projektēšanai un ierīkošanai 12 mēneši.
2. Veicamās darbības Projekta īstenošanai.
2.1. Iepirkums projektēšanai un būvniecībai/ierīkošanai atbilstoši Iepirkuma
likuma 8.pantam (apmēram 5 mēneši);
2.2. Līguma izpilde:
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2.2.1. Topogrāfiskā plāna sagatavošana, paskaidrojuma raksta sagatavošana un
saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē (5 mēneši);
2.2.2. Labiekārtojuma izbūve (2 mēneši).
3. Prognozējamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā.
Iesniegtā projekta finansējums ir 72 000.00 euro bez PVN.
Dārgs projekts uzturēšanai un apsaimniekošanai.
Ņemot vērā, ka plānotais projekts tiks īstenots RVC, ir jāizstrādā vismaz skices un
jāsaskaņo SD, NKMP, līdz ar to būs vēl papildus izmaksas.
Augu konteinerus nav vēlams pārvadāt vairākas reizes sezonā, jo no tā cieš augu
saknes, tiek traucēta augu augšana un līdz ar to var būtiski samazināties apstādījumu
kvalitāte.
A.Čaka ielā Projekta risinājumi jāsalāgo ar SD izstrādāto projektu un jāizvērtē vai
vajag papildus uzstādīt augu konteinerus.
K. Valdemāra iela posmā no Melngaiļa ielas līdz Dzirnavu ielai – pāra Nr. pusē
nav vietas un nav lietderīgi likt augu konteinerus, jo tur ir ielu koku stādījumi un
pieturvieta. Nepāra Nr. pusē fiziski varbūt iespējams likt augu konteinerus no Melngaiļa
ielas līdz ielu koku stādījumiem, bet jāņem vērā, ka pie Lāčplēša ielas ir divas gājēju
pārejas, kā arī to, ka šajā posmā esošo ēku īpašnieki ir izvietojuši savus augu konteinerus
pie ēku fasādēm.
Brīvības iela posmā no Ģertrūdes ielas līdz Bruņinieku ielai – posmā starp
Ģertrūdes ielu un Stabu ielu nav iespējams izvietot ne podus, ne atpūtas modeli, jo ietves
platums ir vidēji~ 3.50 m un liela gājēju plūsma. Posmā no Stabu līdz Bruņinieku ielai –
pāra Nr. pusē nav iespējams uzlikt atpūtas moduli, jo ietve par šauru, nepāra Nr. pusē to
ietves platums ļauj.
Lāčplēša iela posmā no A.Čaka līdz Avotu ietves platums vidēji ~3.70 m- atpūtas
modelim noteikti par šauru.
Kopumā vērtējot projekts ir nepārdomāts, nav veikta reālās situācijas izpēte.
Papildus norādām, ka Vizualizācijā minēts, ka būs 31 augu konteineri, bet tāmē ir 24
augu konteineri, kā arī vizualizācijā ir 2 atpūtas moduļi, bet tāmē ir 4 atpūtas moduļi.
Vides pārvaldes ieskatā projekts izstrādāts pavirši un nepārdomāti, neņemot
vērā reālo situāciju, tādēļ nebūtu atbalstāms.
Pārvaldes priekšnieks p.i.

V. Dārzniece

Bārtule 67012975

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

Lēmums
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Parakstīts 28.08.2020
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