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RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS 

VIDES PĀRVALDE 
Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012970,   

 e-pasts: dmv@riga.lv 

 

Rīgā 

 27.08.2020 Nr. DMV-20-2268-dv 

    

Uz 08.07.2020 Nr. LBP-20-7-dv 

Rīgas pilsētas līdzdalīgās 

budžetēšanas projektu īstenošanas 

konkursa vērtēšanas komisija 

Par projektu “Publiskās ārtelpas – 

Maskavas dārza, rotaļu laukuma un 

vingrošanas laukuma, izbūve” 

 

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-20-7-

dv par atzinuma sniegšanu projektam “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu 

laukuma un vingrošanas laukuma, izbūve” (turpmāk -Projekts) sadarbībā ar Rīgas 

pilsētas būvvaldi (turpmāk – Būvvalde).  

Rīgas pilsētas būvvalde līdz 27.08.2020. nav sniegusi atzinumu.  

Saskaņā ar RD 14.08.2012. lēmumu Nr.5081 Maskavas dārzs ir nodots valdījumā 

Mājokļu un vides departamentam, bet to apsaimnieko SIA “Rīgas meži” saskaņā ar 

31.01.2017. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr.RD-17-83-lī. 

Projekts kopumā atbalstāms, jo Maskavas dārzā gan rotaļu, gan vingrošanas 

iekārtas ir ļoti nepieciešamas.  

 

Vides pārvalde sniedz sekojošu izvērtējumu:  

1. Paredzamais Projekta īstenošanas laiks.  

Projektēšanai un ierīkošanai 14 mēneši. 

2. Veicamās darbības Projekta īstenošanai. 

2.1. Iepirkums projektēšanai un būvniecībai atbilstoši Iepirkuma likuma 

8.pantam (apmēram 5 mēneši, ja ir pārsūdzība IUB); 

2.2. Līguma izpilde: 

2.2.1. Topogrāfiskā plāna sagatavošana, paskaidrojuma raksta sagatavošana un 

saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē (5 mēneši); 

2.2.2. Labiekārtojuma izbūve (4 mēneši). 

3. Prognozējamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā. 
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Iesniegtā projekta finansējums ir 81 400.00 euro bez PVN.  

Atbilstoši Vides pārvaldes pieredzei, gatavojot iepirkuma dokumentāciju 

Esplanādes parkā diviem līdzīga izmēra bērnu rotaļu laukumiem, kā arī pēc tam 

pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem, secinām, ka pieprasītais finansējums 2 

laukumiem Maskavas dārzā ir nepietiekošs. Par teritorijas labiekārtošanai atvēlēto 

finansējumu (7200 euro) nav iespējams izbūvēt plānoto bruģa celiņu, iegādāt un uzstādīt 

soliņus, atkritumu urnas, velonovietnes, atjaunot zālienu, izgatavot informācijas stendu 

ar laukumu lietošanas instrukciju, uzstādīt norobežojošo sētiņu, lai bērni netraucē 

vingrotājiem un veikt vēl citus darbus. Līdzīgi arī citās pozīcijās – māc šaubas, ka par 

pieprasīto finansējumu būs iespējams uzstādīt visas plānotās iekārtas, jo izstrādātā tāme 

neatbilst tirgus cenām. 

 

Vides pārvaldes ieskatā par pieprasīto finansējumu varētu ierīkot vienu laukumu, 

kas atbilstu visām drošības normām. Projektēšanas gaitā kopā ar Projekta iesniedzējiem 

jāizdiskutē kādi no bērnu rotaļu laukuma vai vingrošanas laukuma piedāvātajiem 

elementiem var tikt uzstādīti atbilstoši piešķirtajam finansējumam. 

 

 Pārvaldes priekšnieks p.i. V.Dārzniece 

 

 

 

 

 
Bārtule 67012975 

 

 

 

 
Persona Lēmums Datums Komentārs 

Dārzniece Vineta, Pārvaldes priekšnieks p.i., Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde 

Parakstīts 27.08.2020  

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas 

 


