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Rīgas pilsētas līdzdalīgās
budžetēšanas projektu īstenošanas
konkursa vērtēšanas komisijai

Par atzinuma sniegšanu
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā (turpmāk – Izpilddirekcija) saņemta Rīgas pilsētas
līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas (turpmāk –
Komisija) vēstule ar lūgumu Izpilddirekcijas kompetences ietvaros, saskaņā ar Rīgas domes
priekšsēdētāja 2020. gada 3. februāra rīkojumu Nr. RD-20-42-r “Par Rīgas pilsētas
līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa rīkošanu” apstiprināto Rīgas pilsētas
apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa nolikumu sniegt atzinumu par Projektu
Nr.13 “Vec-Anniņmuižas parka atdzimšana” (turpmāk – Projekts), kuru iesniedza
Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrība “Riga Annenhof” norādot, kāds ir
paredzamais projekta īstenošanas laiks, kādas ir veicamās darbības projekta īstenošanai un
kāds ir prognozējamais finansējums projekta realizācijas gadījumā.
Projekta pieteicējs Projekta Nr. 13 īstenošanai ir norādījis zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu Nr. 0100 093 0027 Imantas apkaimē starp Jūrmalas gatvi un Muižas ielu.
Zemes gabala kopējā platība 90081 m2 un tā lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes
objektu apbūve, atbilst Projekta iecerei.
Prognozējamais Projekta Nr.13 īstenošanas laiks - 12 mēneši, to skaitā:
- projekta dokumentācijas izstrāde - 5 mēneši;
- iepirkuma procedūras organizēšana - 2 mēneši;
- zemes gabala labiekārtošanas darbi – 5 mēneši.
Veicamās darbības Projekta Nr.13 īstenošanai:
Projekta realizēšanai ir nepieciešams sagatavot zemes gabala topogrāfisko plānu un izstrādāt
teritorijas labiekārtošanas projektu (1.grupas būve, paskaidrojuma raksts). Pamatojoties uz
teritorijas labiekārtošanas projektu jāorganizē teritorijas labiekārtošanas darbu iepirkumu
procedūra un jāveic labiekārtošanas darbi, īpaši rūpīgi organizējot dižkoku kopšanas darbus.
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Paredzamais finansējums Projekta Nr.13 īstenošanas gadījumā:
Izvērtējot Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrība “Riga Annenhof”
Projekta īstenošanai iesniegto iespējami nepieciešamo finansējumu, Izpilddirekcija uzskata
ka Projekta finansējums - 42047,50 euro ir pietiekams “Vec-Anniņmuižas parka
atdzimšana” projekta realizēšanai.
13.08.2020. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes dienesta
vēstulē Nr. DMV-20-2100-dv par Projektu sniedz atzinumu - saskaņā ar 08.11.2019. Mežu
un meža zemju Rīgā un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas līgumu Nr.RD-19-1115-lī zemesgabala ar kadastra Nr.0100 093 0027
(turpmāk - Zemesgabals) meža daļu apsaimnieko SIA “Rīgas meži”.
Vides pārvaldes ieskatā Projekta iecere, t.sk., aizsargājamo koku (turpmāk - Dižkoki)
sakopšana un takas izveide, ir atbalstāma, bet darbības Zemesgabala meža daļā jāsaskaņo ar
SIA “Rīgas meži”. Norādām, ka Dižkoku sakopšana jāveic kokkopim – arboristam, kā arī
veidojot takas Dižkoku aizsardzības zonās jāievēro noteiktie aprobežojumi atbilstoši MK
31.03.2010. noteikumiem Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi” un RD 02.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.154 “Rīgas
pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie
noteikumi”.

Pielikumā:
13.08.2020. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes dienesta vēstule
Nr. DMV-20-2100-dv uz 1 lapas.
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