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Rīgas pilsētas līdzdalīgās
budžetēšanas projektu īstenošanas
konkursa vērtēšanas komisija

Par atzinuma sniegšanu
Rīgas domes Īpašuma departamentā (turpmāk – Departaments) 08.07.2020. saņemta
Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas
(turpmāk – Komisija) vēstule, kurā tiek lūgts sniegt atzinumu par biedrības “VEFRESH”
(turpmāk – Biedrība) Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursā
iesniegto projektu “Urbānā pasāža VEF apkaimē” (turpmāk – Projekts). Komisija atzinumā
lūdz norādīt:
1. paredzamo Projekta īstenošanas laiku;
2. veicamās darbības Projekta īstenošanai;
3. prognozējamo finansējumu Projekta īstenošanas gadījumā.
Rīgas pilsēta būvvaldes 23.08.2010. izsniegtajā plānošanas un arhitektūras
uzdevuma Nr. BV-10-3676-nd 2.5.5. apakšpunktā norādīts, ka autostāvvietu skaits un
izvietojums ēkai Ropažu ielā 2, Rīgā, jāprojektē atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo
noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 138. punktam.
Būvprojekts tika izstrādāts un akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē atbilstoši
iepriekšminētajiem nosacījumiem. Izvērtējot Projektu secinām, ka to īstenojot tiks
samazināts autostāvvietu skaits.
Lai vispusīgi izvērtētu vēstulē lūgto informāciju, Departaments lūdza sniegt
viedokli VEF Kultūras pils (turpmāk – Iestāde) vadītājai Lienei Kubiļus, kura informēja par
to, ka pašreiz starp Iestādi un SIA “Latvijas mobilais telefons” (turpmāk – Uzņēmums)
noslēgts sadarbības līgums, kura ietvaros noteikts, ka Uzņēmuma darbiniekiem dienas laikā
atļauts izmantot Iestādes autostāvvietas Uzņēmuma ēkas pusē, kā arī to, ka Uzņēmums ir
ieinteresēts Projekta īstenošanā un izsaka gatavību Iestādei nodot lietošanā Uzņēmuma ēkai
pieguļošajā teritorijā esošās stāvvietas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, darām zināmu, ka vispirms jāsakārto līgumiskās
attiecības starp Iestādi un Uzņēmumu automašīnu stāvvietu nodrošināšanai.
Nākošais solis projekta īstenošanai ir līguma noslēgšana par būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādi. Ņemot vērā, ka Biedrība projekta pieteikuma veidlapā
projektēšanas izmaksas norādījusi 15 000 EUR, saskaņā ar Publiskā iepirkuma likumu ir
jāorganizē publiska pakalpojuma iepirkums.
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Apkopojot iepriekšminēto projekta izpildes termiņi ir:
• mēnesis iepirkuma sagatavošana izsludināšanai līguma noslēgšana par būvniecības
ieceres izstrādi, izsludināšana un līguma noslēgšana;
• aptuveni trīs mēneši būvniecības ieceres izstrāde;
• mēnesis konkursa sagatavošana un izsludināšana būvniecības veikšanai un līguma
slēgšana;
• būvniecība (paredzamais termiņš aptuveni no marta līdz oktobrim).
Labiekārtojamā teritorija ir ~1300m2. Iespējams, ka izstrādājot būvniecības ieceres
dokumentāciju un saņemot tehniskos noteikumus, Projekta realizācijas summa pārsniegs
pieteikumā minēto.
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