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Sēdes protokols 

 

 

Rīgā 

2020. gada 12. novembrī  Nr. 6 

 

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, Inese Roze, Alija Turlaja, Tatjana Židele, Aivars Ābelkoks, 

Agnese Gūtmane, Aija Kalniņa, Anna Posohova, Ieva Bērziņa 

 

Sēdē nepiedalās (komisijas locekļi): Evija Meģe, Liberijs Počs, Andris Ikvilds 

 

Sēdē piedalās (konkursa pieteikumu izskatīšanā pieaicinātā speciāliste): Daiga 

Mežale – Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenā 

juriste. 

 

Sēdē piedalās (uzaicinātā persona): Vladislava Šķēle – Rīgas domes priekšsēdētāja 

padomniece sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām. 

 

Sēdē piedalās (uzaicinātā persona): Māris Knoks – Rīgas pilsētas izpilddirektora 

padomnieks. 

 

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. 
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Sēdes darba kārtība 

 

1. Komisijas sēdes atklāšana un komisijas locekļu informēšana par plānoto 

sēdes gaitu un izskatāmajiem jautājumiem. 

2. Skaidrojums par Konkursa nolikuma interpretāciju. 

3. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta atkārtota atzinuma 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. 

4. Rīgas domes Satiksmes departamenta atkārtota atzinuma par 

Konkursam pieteikto projektu īstenošanas iespējamības izvērtējumu 

izskatīšana un lemšana par projektu nodošanu balsošanai iedzīvotājiem 

vai noraidīšanu. 

5. Rīgas domes Ziemeļu izpilddirekcijas atkārtota atzinuma par 

Konkursam pieteiktā projekta īstenošanas iespējamības izvērtējumu 

izskatīšana un lemšana par projekta nodošanu balsošanai iedzīvotājiem 

vai noraidīšanu. 

6. Rīgas domes Īpašuma departamenta atkārtota atzinuma par Konkursam 

pieteiktā projekta īstenošanas iespējamības izvērtējumu izskatīšana un 

lemšana par projekta nodošanu balsošanai iedzīvotājiem vai noraidīšanu. 

7. Noslēguma jautājumi. 

 

 [..] 

 

4. 

Rīgas domes Satiksmes departamenta atkārtota atzinuma par Konkursam 

pieteikto projektu īstenošanas iespējamības izvērtējumu izskatīšana un 

lemšana par projektu nodošanu balsošanai iedzīvotājiem vai noraidīšanu 

_________________ 

A. Posohova 

 

A. Posohova informē, ka Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk – 

Departaments) Komisijai ir sniedzis 16.10.2020. atzinumu Nr. DS-20-777-dv par 

projektiem: “Dārziņu identitātes un publiskās ārtelpas attīstība”, “Gājēju un velo 

celiņš Ķengaraga apkaimē no Maskavas ielas līdz Daugavai”, “Satiksmes drošība 

un mierināšana Sarkandaugavas ielā” un “Ģertrūdes baznīcas publiskās zonas 

labiekārtošana”. 

 

 

4.1. Balsošana par projektu 

 

Iesniedzējs: Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība 

Projekta nosaukums: Dārziņu identitātes un publiskās ārtelpas attīstība 

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, Maskavas ielas un Taisnās ielas krustojums, 

Taisnā iela, Taisnās ielas un Jāņogu ielas krustojums (kadastra apzīmējums: 

01001259019, 01001259018, 01001256310 un 01001250454) 
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I. Roms informē, ka ir Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības valdes loceklis 

un nepiedalīsies Konkursa projekta apspriešanā un lēmuma pieņemšanā.  

 

E. Pelšs jautā A. Posohovai par to, vai ir kādi jauni apstākļi, ko Komisijai 

varētu izskaidrot. 

A. Posohova informē, ka nav komentāru papildus iepriekšējā Komisijas 

sēdē ziņotajam, projekts atbalstāms nodošanai iedzīvotajiem balsošanai. 

E. Pelšs jautā Komisijas locekļiem, vai kāds ir pret projekta virzīšanu 

nākamajā kārtā. Nevienam Komisijas loceklim iebildumu nav, tāpēc uzskatāms, ka 

Komisijas lēmums par projekta “Dārziņu identitātes un publiskās ārtelpas attīstība” 

nodošanu balsošanai iedzīvotājiem pieņemts vienbalsīgi: par – 12 (E. Pelšs, 

E. Trautmane, M. Jansons, M. Melnbārde, I. Roze, A. Turlaja, T. Židele, 

A. Ābelkoks, A. Gūtmane, A. Kalniņa, A. Posohova, I. Bērziņa); pret – 0. 

 

Komisija nolemj: 

 

Nodot balsošanai iedzīvotājiem Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības 

projektu “Dārziņu identitātes un publiskās ārtelpas attīstība”, ņemot vērā 

kompetentās Pašvaldības iestādes - Rīgas domes Satiksmes departamenta 

16.10.2020. atzinumā Nr. DS-20-777-dv norādīto, ka Departamentam nav 

iebildumu par projekta virzīšanu īstenošanai. 

 

 [..] 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 15.30. 
 

 

Komisijas priekšsēdētājs E. Pelšs 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece 

 

Komisijas locekļi: 

E. Trautmane 
 

M. Jansons  
 

I. Roms  
 

M. Melnbārde 

 

 

 

I. Roze 
 

A. Turlaja 
 

T. Židele 
 

A. Ābelkoks 
 

A. Gūtmane 
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A. Kalniņa 
 

B. Posohova 

 

I. Bērziņa 

 

Komisijas sekretārs   G. Balodis 

 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas 

projektu īstenošanas konkursa 

vērtēšanas komisijas sekretārs 

 

   G. Balodis 

Rīgā 25.11.2020. 


