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Rīgā 

2020. gada 17. septembrī  Nr. 4 

 

Sēde tiek atklāta plkst. 13.00. 

 

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, Anna Posohova, Ieva Bērziņa, Andris 

Ikvilds. 

 

Sēdē nepiedalās (komisijas locekļi): Evija Piņķe.  

 

Sēdē piedalās (konkursa pieteikumu izskatīšanā pieaicinātā speciāliste): Daiga 

Mežale – Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenā 

juriste. 

 

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): Arta Goldberga – Rīgas domes Īpašuma 

departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja. 

 

Sēdē piedalās (uzaicinātā persona): Jevgēnija Butņicka – Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas 
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departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļa vadītāja, departamenta 

direktora vietniece. 

 

 

Sēdes darba kārtība 

 

1. Komisijas sēdes atklāšana, iepazīšanās ar uzaicinātajām personām un 

komisijas locekļu informēšana par plānoto sēdes gaitu un izskatāmajiem 

jautājumiem. 

2. Kompetento Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 

institūciju sagatavoto atzinumu par Rīgas pilsētas līdzdalīgās 

budžetēšanas projektu īstenošanas konkursam (turpmāk – Konkurss) 

pieteikto projektu īstenošanas iespējamības izvērtējumu izskatīšana un 

lemšana par projektu nodošanu balsošanai iedzīvotājiem vai 

noraidīšanu. 

3. Noslēguma jautājumi. 

 

[..] 

 

2. 

Kompetento Pašvaldības institūciju sagatavoto atzinumu par Konkursam 

pieteikto projektu īstenošanas iespējamības izvērtējumu izskatīšana un 

lemšana par projektu nodošanu balsošanai iedzīvotājiem vai noraidīšanu 

_________________ 

E. Pelšs 

 

E. Pelšs informē, ka saskaņā ar Konkursa nolikuma 38. punktu projekti, 

kuri atbilst Konkursa nolikuma 6., 7. un 8. punkta prasībām ar 2020. gada 

30. jūnija un 2020. gada 24. jūlija lēmumu tika virzīti kompetentajām Pašvaldības 

institūcijām projektu īstenošanas iespējamības izvērtēšanai un projektu īstenošanas 

ietvaros veicamo darbību, kā arī prognozējamā finansējuma un īstenošanas laika 

noteikšanai. 

 

[..] 

 

2.2. Atzinuma izskatīšana 

_________________ 

I. Bārtule, A. Posohova 

 

Iesniedzēja nosaukums: Rīgas centra attīstības biedrība 

Projekta nosaukums: Ielām jākļūst zaļākām 

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, A. Čaka iela (posms no Blaumaņa ielas 

krustojuma virzienā uz Lāčplēša ielas krustojumu); Lāčplēša iela (posms no 

A. Čaka ielas krustojuma virzienā uz Avotu ielas krustojumu); Brīvības iela 

(posms no Ģertrūdes ielas krustojuma virzienā uz Bruņinieku ielas krustojumu); 
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K. Valdemāra iela (posms no Melngaiļa ielas krustojuma virzienā uz Dzirnavas 

ielas krustojumu) (kadastra apzīmējums: 01000309005) 

 

I. Bārtule informē, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides 

pārvalde, pamatojoties uz Rīgas domes Satiksmes departamenta 26.08.2020 

atzinumu, Nr. DS-20-654-dv, Komisijai ir sniegusi 28.08.2020 atzinumu 

Nr. DMV-20-2283-dv, norādot, ka projekts ir dārgs uzturēšanai un 

apsaimniekošanai un, kopumā vērtējot, projekts ir nepārdomāts, nav veikta esošās 

situācijas izpēte, projekts izstrādāts pavirši un nepārdomāti, neņemot vērā esošo 

situāciju, tādēļ nebūtu atbalstāms. 

A. Posohova informē, ka šobrīd norit Aleksandra Čaka ielas seguma 

atjaunošana, kuras ietvaros 2021. gadā plānots uzstādīt labiekārtojuma elementus, 

t.sk. veikt apzaļumošanu Aleksandra Čaka ielā. Rīgas domes Satiksmes 

departamentam nav iebildumu par projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu 

Lāčplēša ielā, Brīvības ielā, Krišjāņa Valdemāra ielā un Aleksandra Čaka ielā ar 

nosacījumu, ka projekta risinājumi tiek salāgoti ar departamenta izstrādātajiem 

projektiem. 

I. Bērziņa informē, ka pašlaik tiek īstenots Aleksandra Čaka ielas pārbūves 

projekts, līdz ar to projekta iecere būtu īstenojama tikai pēc Aleksandra Čaka ielas 

pārbūves projekta īstenošanas pabeigšanas. 

M. Jansons informē, ka šī konkursa būtība ir tāda, ka iedzīvotāji veic izvēli, 

kuri projekti ir īstenojami. 

M. Jansons atstāj Komisijas sēdi. 

 

Komisija balso par projekta nodošanu balsošanai iedzīvotājiem. 

Balsošanas rezultāts: par – 2 (M. Melnbārde, A. Ikvilds); pret – 12 

(E. Pelšs, E. Trautmane, I. Roms, L. Počs, I. Roze, A. Turlaja, T. Židele, 

A. Ābelkoks, A. Gūtmane, A. Kalniņa, A. Posohova, I. Bērziņa). 

 

Komisija nolemj: 

 

Noraidīt Rīgas centra attīstības biedrības projektu “Ielām jākļūst zaļākām”, 

ņemot vērā kompetentās Pašvaldības iestādes - Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamenta Vides pārvaldes 28.08.2020 atzinumā Nr. DMV-20-2283-dv 

norādīto, ka projekts izstrādāts pavirši un nepārdomāti, neņemot vērā esošo 

situāciju. 

 

[..] 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 16.00. 
 

 

Komisijas priekšsēdētājs E. Pelšs 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece 

 

E. Trautmane 

 



 4 

Komisijas locekļi: M. Jansons  

 

I. Roms  

 

M. Melnbārde 

 

L. Počs                                        

 

 

 

I. Roze 

 

A. Turlaja 

 

T. Židele 

 

A. Ābelkoks 

 

A. Gūtmane 

 

A. Kalniņa 

 

A. Posohova 

 

I. Bērziņa 

 

A. Ikvilds 

 

Komisijas sekretārs   G. Balodis 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas 

projektu īstenošanas konkursa 

vērtēšanas komisijas sekretārs 

 

   G.Balodis 

Rīgā 28.09.2020. 

 


