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Nr. IZ-20-662-dv
Nr.
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budžetēšanas projektu īstenošanas
konkursa vērtēšanas komisijai
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Par atzinuma sniegšanu
Ar Rīgas domes priekšsēdētāja 2020.gada 3.februāra rīkojumu Nr.RD-20-42-r “Par
Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa rīkošanu”
apstiprināts Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa (turpmāk
Konkurss) nolikums (turpmāk Nolikums).
Komisija ir apstiprināta ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 2020.gada 3.marta rīkojumu
Nr.RD-20-88-ir “Par Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa
vērtēšanas komisiju”.
Saskaņā ar Nolikuma 38.punktu Komisija ir pārbaudījusi Purvciema apkaimes
biedrības projekta “Purvciema skeitparks” pieteikumu (turpmāk Projekts Nr.21), kas
iesniegts Pašvaldībā 2020.gada 29.maijā un reģistrēts ar Nr. APC-20-1055-sd un
konstatējusi tā atbilstību Nolikuma 6. 7. un 8.punkta prasībām un ar savu 2020.gada 8.jūlija
vēstuli Nr.LBP-20-19-dv nosūtījusi izvērtēšanai atbilstoši kompetencei Rīgas domes
Satiksmes departamentam, Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, Rīgas pilsētas
būvvaldei un Ziemeļu izpilddirekcijai, norādot noteikt:
1.paredzamo projekta īstenošanas laiku;
2.veicamās darbības projekta īstenošanai;
3.prognozējamo finansējumu projekta realizācijas gadījumā;
Projekta pieteicējs Projekta Nr. 21 īstenošanai ir norādījis zemes gabalu Lielvārdes
ielā pretī skolai Lielvārdes ielā 141 ar kadastra apz. 0100 071 1526, kur projekta īstenošanai
būtu nepieciešama tā daļa aptuveni 500 m2 platībā.
Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 071 1526 īpašnieks ir Rīgas pilsētas
pašvaldība, tā kopējā platība ir 7404 m2, no kuras 1656 m2 ietilpst Lielvārdes ielas
sarkanajās līnijās.
Rīgas domes Satiksmes departaments ar savu 2020.gada 31.jūlija vēstuli Nr.DS-20579-dv “Par atzinuma sniegšanu par projektu “Purvciema skeitparks” ir informējis Rīgas
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pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisiju par to,
ka šajā projektā paredzētās aktivitātes nav departamenta kompetencē un tam nav iebildumu
pret Projektā Nr.21 paredzēto aktivitāšu īstenošanu ar nosacījumu, ka zemesgabala daļa
ielas sarkano līniju robežās izmantojama līdz ielas pārbūvei vai inženierkomunikāciju
izbūvei.
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ar savu 2020.gada 13.augusta vēstuli
Nr.DMV-20-2101-dv “Par projektu “Purvciema skeitparks” ir informējis Ziemeļu
izpilddirekciju par to, ka Projekta Nr.21 pieteikumā paredzētais zemes gabals ar kadastra
apzīmējumu 0100 071 1526 atrodas rekultivētās Augusta Deglava ielas izgāztuves
aizsargjoslā, ar potenciālu piesārņojumu, kam vismaz 20 gadu periodā jāveic monitorings,
un saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir aizliegta būvniecība.
Pamatojoties uz iepriekšminēto, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija sniedza atzinumu, ka
Projekts Nr.21 nav realizējams un ar 14.08.2020. vēstuli Nr.IZ-20-500-dv par to informēja
Rīgas pilsētas Līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisiju.
Rīgas pilsētas Līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas
komisija ar savu 25.09.2020. vēstuli Nr. LBP-20-32-dv ir lūgusi Ziemeļu izpilddirekcijai
sniegt informāciju par projekta prognozējamo finansējumu projekta īstenošanai, ietverot
projekta īstenošanas izmaksu tāmi.
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Valsts vides dienests savā 16.10.2020. vēstulē
Nr.2.3/8555/RI/2020 (Rīgas domē reģistrēta 19.10.2020. ar Nr.RD-20-7579-sd) ir
informējis komisiju par to, ka rekultivētās Augusta Deglava ielas izgāztuvei pieguļošajā
teritorijā, jeb vietā, kur ir paredzēts izbūvēt skeitparku, ir iespējama grunts un gruntsūdeņu
piesārņojuma klātbūtne, kādēļ pirms projekta realizācijas ir nepieciešams veikt grunts un
gruntsūdens piesārņojuma izpēti, izpētes darbus saskaņojot ar Lielrīgas reģionālo vides
pārvaldi. Lielrīgas reģionālā vides pārvalde telefoniski ir informējusi Ziemeļu
izpilddirekciju, ka piesārņojuma primārai izpētei ir nepieciešams minimāli veikt četrus
urbumus ar paraugu laboratoriskajām analīzēm. Atkarībā no šo analīžu rezultātiem var būt
nepieciešama arī papildus piesārņojuma izpēte (papildus urbumi un paraugu analīze).
Ziemeļu izpilddirekcijas tāmē iekļautās izmaksas rēķinātas četriem primāriem urbumiem.
Ziemeļu izpilddirekcija ir veikusi sekojošu Pretendenta iesniegtā prognozējamā
finansējuma analīzi projekta realizācijas gadījumā:
1.Projekta pieteicēja iesniegtajā tāmē nav iekļautas zemes darbu izmaksas (zemes
gabala reljefa starpība starp laukuma malām ir apmēram 0,65 – 0,70 m), nav iekļautas
piebraucamā ceļa izbūves izmaksas (piebraucamais ceļš jāparedz Lielvārdes ielas sarkano
līniju robežās apmēram 16 m garumā.
2.No Projekta pieteicēja iesniegtās tāmes neatbilstoši zemas ir uzrādītas
transporta/mehanismu izmaksas (ja šīs izmaksas nav iekļautas citās pozīcijās) projekta
realizēšanai.
3.Projekta pieteicēja tāmē nav iekļautas grunts un gruntsūdens piesārņojuma izpētes
izmaksas. (primārai izpētei aptuveni EUR 4000, ieskaitot PVN). Projekta pieteicējs to
nepieciešamību nevarēja paredzēt.
4.Līdz ar to veidojas projekta papildus darbu izmaksas EUR 17 471,41 (ieskaitot
PVN) apmērā.
5.Projekta pieteikumā ir minēts konstruktīvo elementu (triku) skaits (8 gab.), bet nav
norādīts detalizēts to apraksts un izmēri , līdz ar to šīs izmaksas nevar izanalizēt,
pieņemam tās par atbilstošām.
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Secinājums: Ņemot vērā iepriekšminēto, projekta “Purvciema skeitparks”
(Projekts Nr.21) izmaksas pārsniedz paredzēto līdzekļu limitu (100 000 EUR).

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektors

Balinska

S. Hristoļubovs

67026651

Persona
Hristoļubovs Sergejs, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas
izpilddirektors, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija

Lēmums
Parakstīts (bez droša
e-paraksta)

Datums
Komentārs
21.10.2020

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas
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