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Rīgā 

 01.06.2021 Nr. PTL-21-142-dv 

    

Uz  Nr.  

Rīgas pilsētas izpilddirektoram  

Jānim Langem 

Par 16.10.2019. Rīgas domes 

priekšsēdētāja rīkojuma Nr. RD-19-254-r 

"Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības 

projektu īstenošanu" izpildi   

 

Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja 16.10.2021. rīkojuma Nr. RD-19-254-r “Par 

Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu” 1.4. punktam “Rīgas domes 

Teritorijas labiekārtošanas pārvaldei attiecībā uz biedrības “Brasa” projekta 

“Multifunkcionāls sporta laukums Brasā” īstenošanu” Rīgas domes Teritorijas 

labiekārtošanas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sniedz informāciju par attiecīgo Rīgas 

pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma 

izlietojumu līdz 01.06.2021. 

Pārvalde no 01.05.2021. pārņēma Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas (turpmāk – 

Izpilddirekcija) projekta “Multifunkcionāls sporta laukums Brasā” realizāciju un informē 

par izpildi:  

• ņemot vērā tehnoloģisko pārtraukumu un laikapstākļus – būvdarbi tika atsākti 

aprīļa sākumā – tika veikti betona bruģakmens ieklāšanas darbi, sporta 

laukuma asfaltēšana, žoga stabiņu betonēšana un izvietošana, labiekārtojuma 

elementu (atkritumu urnas, pārģērbšanās kabīne, basketbola grozi) izvietošana 

un nostiprināšana segumā, handbola vārtu izvietošana (laukuma malā, tiem 

paredzētā vietā), stiprinājumu izbūve segumā volejbola stabiem u.c. saistītie 

darbi. 

• 12.05.2021. elektroniski parakstīta vienošanās Nr.1 pie 02.11.2020. noslēgtā 

būvuzraudzības līguma Nr. IZ-20-565-lī par pasūtītāja rekvizītu maiņu. 

• 14.05.2021. tika saņemts iesniegums no būvniecības veicēja par segumam 

paredzēto polipropilēna plastmasas plākšņu seguma piegādes kavēšanos un 

24.05.2021. tika parakstīta vienošanās Nr.2 pie 30.10.2020. noslēgtā 

būvuzņēmuma līguma Nr. IZ-20-563-lī par pasūtītāja rekvizītu maiņu un 

darbu izpildes termiņa pagarinājumu – 30.06.2021. Informējam, ka 

polipropilēna plastmasas plākšņu segums tika piegādāts 26.05.2021.  
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• Pārvalde no 01.05.2021. līdz 01.06.2021. nav izlietojusi piešķirto 

finansējumu, bet informē, ka Izpilddirekcija 24.02.2021. dienesta vēstulē 

Nr.IZ-21-102-dv par 16.10.2021. rīkojuma Nr.RD-19-254-r izpildi informē 

Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i. E.Trautmani par finanšu līdzekļu izlietojumu 

projektam “Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Brasā” no 01.12.2020. 

līdz 01.03.2021, kopā izlietotā summa – 23 111,32 EUR (lūdzu, skatīt 

2.pielikumu).  

 

Pielikumā: 1. pielikums “Fotofiksācijas (01.05.2021. - 01.06.2021.)”, uz piecām lapām; 

  2. pielikums “24.02.2021. Izpilddirekcijas dienesta vēstule Nr. RD-19-254-r” 

uz divām lapām. 

 

 

 Pārvaldes priekšnieks V. Admidiņš 

 

 

 
Kļaviņa 67013504 

 

 

 

 
Persona Lēmums Datums Komentārs 

Dreimane Inguna, Finanšu projektu koordinators, Rīgas domes 

Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Vadības atbalsta nodaļa 

Vizēts 01.06.2021  

Amerika Zane, Pārvaldes priekšnieka palīgs, Rīgas domes 

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde 

Saskaņots 01.06.2021  

Admidiņš Viktors, Pārvaldes priekšnieks, Rīgas domes Teritorijas 

labiekārtošanas pārvalde 

Parakstīts 01.06.2021  

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas 
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1.pielikums 

 

Fotofiksācijas 

 

 
05.05.2021.  

 
skats uz laukumu no sāna malas 

 

 

 
skats uz laukumu no betona bruģakmens celiņa – paredzēts gājējiem, tehniskajam transportam 

un operatīvajam (pēc nepieciešamības) 
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06.05.2021.  

 
basketbola groza stiprināšanas vieta segumā  

 

 
basketbola groza stiprināšanas vieta segumā  

 

 
basketbola groza stiprināšanas vieta segumā  
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11.05.2021.  

 
basketbola groza stiprināšanas vieta segumā  

 

 
basketbola groza stiprināšanas vieta segumā un skats uz handbola vārtu atrašanās vietu 

laukumā, kad tie netiek izmantoti 

 

17.05.2021.  

 
skats uz ievalku, kas paredzēts ūdens novadīšanai no laukuma 



4 

 

 
skats uz segumu un celiņu, kas savieno laukumu un Straumes ielu 

 

 
basketbola grozu uzstādīšana 

01.06.2021.  

 
Skats uz celiņu no Straumes ielas (savieno laukumu un Straumes ielu) – esošais bortakmens 

tika pazemināts, lai veidotu vienotu savienojumu celiņam un Straumes ielai 
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polipropilēna plastmasas plāksnes ir piegādātas 

 

 
basketbola groza stiprinājums segumā 

 

 
volejbola stabu stiprināšanas vietas segumā 


