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Sēdes protokols 

 

Rīgā 

2020. gada 30. jūnijā  Nr. 2 

 

Sēde tiek atklāta plkst. 10.00. 

 

Sēdi vada komisijas priekšsēdētājs Edijs Pelšs 

Sēdi protokolē komisijas sekretārs Gaidis Balodis 

 

Sēdē piedalās (komisijas locekļi): Elīna Trautmane, Māris Jansons, Igors Roms, 

Māra Melnbārde, Liberijs Počs, Inese Roze, Alija Turlaja, Tatjana Židele, Aivars 

Ābelkoks, Agnese Gūtmane, Aija Kalniņa, Ieva Bērziņa, Andris Ikvilds. 

 

Sēdē nepiedalās (komisijas locekļi): Evija Piņķe, Anna Posohova.  

 

Sēdē piedalās (konkursa pieteikumu izskatīšanā pieaicinātā speciāliste): Daiga 

Mežale – Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Administrācijas tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļas vadītāja. 

 

Sēdē piedalās (uzaicinātā persona): Inita Bārtule - Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vides pārvaldības 

galvenā projektu vadītāja. 

 

Sēdē piedalās (uzaicinātā persona): Laura Blumberga - Rīgas domes Satiksmes 

departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Transporta būvju uzturēšanas 

nodaļas vadītāja. 

 

Sēdē piedalās (uzaicinātā persona): Arta Goldberga – Rīgas domes Īpašuma 

departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja. 
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Sēdē piedalās (uzaicinātā persona): Krista Krūmiņa – Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās 

attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente. 

 

Sēdes darba kārtība 

 

1. Komisijas sēdes atklāšana, iepazīšanās ar uzaicinātajām personām un 

komisijas locekļu informēšana par plānoto sēdes gaitu un izskatāmajiem 

jautājumiem. 

2. Projektu atbilstības Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu 

īstenošanas konkursa (turpmāk – Konkurss) nolikuma 6., 7. un 

8. punktam pārbaude. 

3. Noslēguma jautājumi. 

 

[..] 

 

2. 

Projektu atbilstības Konkursa nolikuma 6., 7. un 8. punktam pārbaude 

_________________ 

G. Balodis 

 

[..] 

 

2.17. Projekta pārbaude 

 

Iesniedzēja nosaukums: biedrība “Brasa”. 

Projekta nosaukums: Brasa - draudzīga vieta lieliem un maziem bērniem. 

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, b/a, (kadastra apzīmējums: 01000170095). 

M. Melnbārde informē, ka ir biedrības “Brasa” valdes locekle un 

nepiedalīsies Konkursa projekta apspriešanā un lēmuma pieņemšanā.  

Komisija pārbauda Konkursa projektu un konstatē, ka projekts atbilst 

Konkursa nolikuma 6. un 7. punkta prasībām, bet neatbilst 8. punkta prasībai. 

E. Pelšs informē, ka komisija ir saņēmusi Rīgas domes Īpašuma 

departamenta 2020. gada 12. jūnija vēstuli Nr. DINIP-20-1761-dv, kurā informēts, 

ka biedrības iesniegtā projekta īstenošanai plānotā zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 01000170095 ir zeme zemes reformas pabeigšanai, un pašvaldība nav 

tiesīga rīkoties ar šo zemes vienību kā īpašniece, jo šī zemes vienība nepieder 

Pašvaldībai. 

E. Pelšs informē, ka komisija ir saņēmusi biedrības “Brasa” 2020. gada 

29. jūnija iesniegumu (KAVIS reģistrācijas Nr. 3289109), kurā informēts, ka 

biedrība projekta īstenošanu rosina pašvaldībai piederošā zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 01000170092.  

E. Pelšs informē, ka biedrības iesniegums nav uzskatāms kā projekta 

precizējums, jo tas iesniegts pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa 

beigām.  
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Komisija balso par projekta virzīšanu Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijai, 

kuras kompetencē ir projekta īstenošana, projekta īstenošanas iespējamības 

izvērtēšanai un projekta īstenošanas ietvaros veicamo darbību noteikšanai. 

Balsošanas rezultāts: par – 0; pret – 13 (E. Pelšs, E. Trautmane, M. Jansons, 

I. Roms, L. Počs, I. Roze, A. Turlaja, T. Židele, A. Ābelkoks, A. Gūtmane, 

A. Kalniņa, I. Bērziņa, A. Ikvilds). 

 

Komisija nolemj: 

 

Noraidīt biedrības “Brasa” projektu “Brasa - draudzīga vieta lieliem un 

maziem bērniem” kā neatbilstošu Konkursa nolikuma 8. punkta prasībai. 

 

 [..] 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 13.00. 
 

 

Komisijas priekšsēdētājs                          (personīgs paraksts) E. Pelšs 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece          (personīgs paraksts) 

Komisijas locekļi:                                    (personīgs paraksts) 

                                                                 (personīgs paraksts) 

                                                                 (personīgs paraksts) 

                                                                 (personīgs paraksts)       

E. Trautmane 

M. Jansons  

I. Roms  

M. Melnbārde 

L.Počs                                        

                                                                 (personīgs paraksts) 

                                                                 (personīgs paraksts) 

                                                                 (personīgs paraksts) 

                                                                 (personīgs paraksts) 

                                                                 (personīgs paraksts) 

                                                                 (personīgs paraksts) 

                                                                 (personīgs paraksts) 

                                                                 (personīgs paraksts) 

I. Roze 

A. Turlaja 

T. Židele 

A. Ābelkoks 

A. Gūtmane 

A. Kalniņa 

I. Bērziņa 

A. Ikvilds 

Komisijas sekretārs                                 (personīgs paraksts)  G. Balodis 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas 

projektu īstenošanas konkursa 

vērtēšanas komisijas sekretārs 

 

   G. Balodis 

Rīgā 07.07.2020. 

 


