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Sēdes protokols 

 

 

Rīgā 

2020. gada 15. janvārī  Nr. 7 

 

Sēde tiek atklāta plkst. 14.00. 

 

Sēdi vada komisijas priekšsēdētājs Edijs Pelšs 

Sēdi protokolē komisijas sekretārs Gaidis Balodis 
 

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

Liberijs Počs, Alija Turlaja, Evija Meģe, Aivars Ābelkoks, Agnese Gūtmane, Aija 

Kalniņa, Anna Posohova, Ieva Bērziņa 
 

Sēdē nepiedalās (komisijas locekļi): Inese Roze, Māra Melnbārde, Tatjana Židele, 

Andris Ikvilds 
 

Sēdē piedalās (konkursa pieteikumu izskatīšanā pieaicinātā speciāliste): Daiga 

Mežale – Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenā 

juriste. 
 

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

padomnieks. 
 

Sēdē piedalās (uzaicinātā persona): Vilnis Salenieks – Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Mobilitātes plānošanas 

nodaļas vadītājs. 

 

Sēdes darba kārtība 

 

1. Komisijas sēdes atklāšana un komisijas locekļu informēšana par plānoto 

sēdes gaitu un izskatāmajiem jautājumiem. 
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2. Iedzīvotāju balsošanas rezultātu apkopošana, projektu finansējuma 

apstiprināšana un projektu nodošana īstenošanai kompetentajām 

institūcijām. 

3. Atlikušā konkursam piešķirtā finansējuma apstiprināšana Teikas 

apkaimes biedrības projektam “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” un 

projekta nodošana īstenošanai Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamentam. 

4. Noslēguma jautājumi. 

 

[..] 

 

3. 

Atlikušā konkursam piešķirtā finansējuma apstiprināšana Teikas apkaimes 

biedrības projektam “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” un projekta 

nodošana īstenošanai Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam 

_________________ 

E. Pelšs 

 

M. Jansons informē, ka ir Teikas apkaimes biedrības biedrs un nepiedalīsies 

Teikas apkaimes biedrības projekta “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” 

apspriešanā un lēmuma pieņemšanā. 

E. Pelšs informē, ka sestais iedzīvotāju visvairāk atbalstītais ar 2 997 

iedzīvotāju balsīm ir Teikas apkaimes biedrības projekts “Aktīvās atpūtas taka 

Biķernieku mežā”, kura plānotās īstenošanas izmaksas ir 87 000 EUR, savukārt 

atlikušais Konkursa budžeta finansējums ir 73 000 EUR.  

 E. Pelšs ierosina atlikušo Konkursa budžeta finansējumu 73 000 EUR 

apstiprināt Teikas apkaimes biedrības projektam “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku 

mežā”, kompetentajai Pašvaldības institūcijai - Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamentam sadarbībā ar projekta iesniedzēju vienojoties par projekta būvapjoma 

samazinājumu. 

E. Meģe informē, ka projekta būvapjoma samazinājuma gadījumā projekta 

īstenotājam tiek sarežģīta projekta īstenošana, jo, īstenotājam sadarbībā ar projekta 

iesniedzēju vēl būs jāveic projekta būvapjoma izmaiņas. Izsaka atbalstu 

priekšlikumam par projekta īstenošanu, samazinot projekta būvapjomu atbilstoši 

projekta īstenošanai pieejamajam finansējumam. 

E. Pelšs jautā Komisijas locekļiem, vai kāds ir pret atlikušā Konkursam 

piešķirtā finansējuma 73 000 EUR apmērā apstiprināšanu Teikas apkaimes biedrības 

projektam “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” un projekta nodošanu īstenošanai 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam. Nevienam Komisijas loceklim 

iebildumu nav, tāpēc uzskatāms, ka Komisijas lēmums par atlikušā Konkursam 

piešķirtā finansējuma 73 000 EUR apmērā apstiprināšanu Teikas apkaimes biedrības 

projektam “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” un projekta nodošanu īstenošanai 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam pieņemts vienbalsīgi: par – 11 

(E. Pelšs, E. Trautmane, I. Roms, L. Počs, A. Turlaja, E. Meģe, A. Ābelkoks, A. 

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

 

[..] 
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Sēde tiek slēgta plkst. 15.00. 
 

Komisijas priekšsēdētājs                        (personīgs paraksts) E. Pelšs 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece        (personīgs paraksts) 

Komisijas locekļi:                                  (personīgs paraksts) 

                                                               (personīgs paraksts) 

E. Trautmane 

I.Roms  

L. Počs                                        

                                                               (personīgs paraksts) 

                                                               (personīgs paraksts) 

                                                               (personīgs paraksts) 

                                                               (personīgs paraksts) 

                                                               (personīgs paraksts) 

                                                               (personīgs paraksts) 

                                                               (personīgs paraksts) 

A. Turlaja 

A. Ābelkoks 

E. Meģe 

A. Gūtmane 

A. Posohova 

A. Kalniņa 

I. Bērziņa 

Komisijas sekretārs                                (personīgs paraksts) G. Balodis 

  

IZRAKSTS PAREIZS 

Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas 

projektu īstenošanas konkursa 

vērtēšanas komisijas sekretārs 

 

   G.Balodis 

Rīgā 22.01.2021. 


