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RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS 
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Rīgā 

 27.05.2021 Nr. DMV-21-1591-dv 

    

Uz  Nr.  

Rīgas pilsētas izpilddirektors 

Par Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas 

projektu īstenošanu 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments) pamatojoties 

uz Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i. 18.02.2021. rīkojumu Nr.RD-21-86-ir “Par Rīgas 

pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas p;rojektu īstenošanu”, sniedzam turpmāk norādīto 

informāciju. 

1. Projekts “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas 

laukuma izbūve”: 

1.1. noslēdzies iepirkums par dokumentācijas izstrādi projektam un 

autoruzraudzību. Ar SIA “Fixman” noslēgts 26.05.2021. līgums Nr.DMV-21-150-lī 

par summu 1203.95 euro ar PVN;  

1.2. no piešķirtā finansējuma uz 01.06.2021. nav iztērēts neviens euro.  

2. Projekts “Zasulauka manufaktūras parks”: 

2.1. noslēdzies iepirkums par dokumentācijas izstrādi būvprojektam un 

autoruzraudzību. Līgums tiek slēgts ar SIA "LAAGA ARCHITECTS" par summu 

8554.7 euro ar PVN;  

2.2. no piešķirtā finansējuma uz 01.06.2021. nav iztērēts neviens euro.  

3. Projekts “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā”: 

3.1. trīs reizes tika rīkots iepirkums par dokumentu izstrādi būvprojektam un 

autoruzraudzību, bet netika iesniegts neviens piedāvājums;  

3.2. ņemot vērā, ka atbilstoši Rīgas domes 08.11.2019. Mežu un meža zemju Rīgā 

un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumam 

Nr.RD-19-1115-lī Biķernieku mežs ir nodots apsaimniekošanā SIA “Rīgas meži” 

(turpmāk – Sabiedrība) un Sabiedrībai ir ainavu arhitekts, kas varētu veikt Projekta 

skices izstrādi, tādējādi samazinot projektēšanas izmaksas, kā arī Sabiedrībai ir sava 

saražoto zāģmateriālu produkcija, ko varētu izmantot dažādu labiekārtojuma elementu 

izgatavošanā, Mājokļu un vides departaments deleģēja Sabiedrību realizēt Rīgas 

pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” 

(Mājokļu un vides departamenta 26.05.2021. vēstule Nr. DMV-21-1574-dv).  

3.3. bo piešķirtā finansējuma uz 01.06.2021. nav iztērēts neviens euro. 

4. Projekts “Vec-Anniņmuižas atdzimšana”:  
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4.1. Pārdaugavas izpilddirekcija ar SIA “A KOMANDA” 08.04.2021. ir noslēgusi 

līgumu Nr. IP-21-401-lī par topogrāfiskā plāna sagatavošanu objektam – Vec-

Anniņmuižas parks par kopējo summu 580.80 euro ar PVN;  

4.2. no piešķirtā finansējuma uz 01.06.2021. nav iztērēts neviens euro.  

 

 

 

 

 Departamenta direktora p.i. E. Pelšs 

 

 

 
Bārtule 67012975 

 

 

 

 
Persona Lēmums Datums Komentārs 

Kublicka Inguna, Nodaļas vadītājs, Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļa 

Vizēts 26.05.2021  

Brunovskis Gints, Pārvaldes priekšnieka p.i., Rīgas domes Mājokļu 

un vides departamenta Vides pārvalde 

Vizēts 26.05.2021  

Gulbe Inga, Departamenta direktora vietnieks - Direktora biroja 

vadītājs, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Direktora 

birojs 

Vizēts 27.05.2021  

Pelšs Edijs, Departamenta direktora p.i., Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments 

Parakstīts 27.05.2021  

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas 

 


