RIGAS DOMES MAJOKLU LTN VIDES DEPARTAME,NTS
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Rīgā

26.11.2021 Nr. DMV-21-3595-dv
Uz

Nr
Rīgas pilsētas izpilddirektors

Par Rīgas pilsētas līdzdalības budŽeta
projektu īstenošanu

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

(tuņmāk

Departaments),

pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētaja |6.10.2019. rīkojuma Nr. RD-l9-254-r "Par
Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu" 1. punktu un Rīgas domes
priekšsēdētaja 18.02.202I. rīkojuma Nr. RD-21_86-r ooPar Rīgas pilsētas līdzdalīgās
budžetēšanas projektu īstenošanu'' 1. punktu, sniedz sekojošu informāciju.
Rīgas p i l sētas līdzdalīgās budžetēš anas proj ekti
1. Projekts "Zasulauka manufaktūras parks'':
1.1. Noslēgts līgums par dokumentācļas izstrādi būvprojektam un autoruzraudzfuu
02.06.2021. (Nr. DMV-2I-161-lī) ar SIA "LAAGA ARCHITECTS'' par Summu 8554.7
euro ar P\rN.
I.2. 03.11.202l. noslēgta papildvienošanās par līguma pagarināšanu, t.i. līguma
izpildes laiks -7 mēneši.
1.3. Projekts iesniegts PAD BIS sistēmā (MvD kā pasūtītājs un Zasulauka parka
vald-rtājs saskaņoja oktobrī. Saņemta vēstule no PAD par nepieciešamajiem projekta
papildinājumiem (TEAM 04.1l .202l. tika izrunāts ar PAD, projektetaju un Pasūt-ttāju
nepieciešamie labojumi ).
I.4. No piešĻirtā finansējumaŪZ26.tl.202I. nav iztērēts neviens euro.
2. Projekts "Publiskās ārtelpas _ Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas
laukuma izbūve":
2.I. Noslēgts līgums par dokumentācijas izstrādi projektam un autoruzraudttbll
26.05.2021. Ņr.DMV-2I-|50-lī) ar SIA "Fixman" par Summu 1203.95 euro ar P'fN.
2.2. 26.10.2021. noslēgta papildvienošanās par līguma pagarināšanu, t.i. Ļuma
izpildes laiks -7 mēneši.
2.3. Projekts iesniegts PAD BIS sistēmā (Ņ/n/D kā pasūtītājs un Maskavas dārza
valdītājs saskaņoja 04.l l .202I.).
2.4. No piešĶirtā finansējumaŪZ26.II.202l. nav iztērēts neviens euro.
3. Projekts "Akttvās atpūtas taka BiĶernieku mežā'':
3'1. Trīs reizes tika rīkots iepirkums par dokumentu izstrādi būvprojektam un
autoruzrau dzību, bet netika ie snie gts nevi ens p iedāvāj ums.
3.2. Ņemot vērā, ka atbilstoši Rīgas domes 08.11 .20t9. Mežu unmeŽa zemju Rīgā
un Ļaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumam
:
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Nr.RD-19-1l15-lī BiĻernieku meŽs ir nodots apsaimniekoŠanā SIA "Rīgas meŽi''
(tuņmāk - Sabiedrība) un Sabiedrībai ir ainavu arhitekts, kas varētu veikt Projekta
skices izstrādi, tādējādi samazinot projektēšanas izmaksas, kā arī Sabiedrībai ir sava
saražoto zāģmateriālu produkcļa, ko varētu izmantot daŽādu labiekartojuma elementu
izgatavošanā, Mājokļu un vides departaments deleģcja Sabiedrību rcalizēt Rīgas
pilsētas līdzdalīgās budŽetēšanas projektu "Aktīvās atpūtas taka BiĻernieku meŽā''
(Māj okļu un vides departamenta 26.05'202 l . vēstule Nr. DMV-2 1 - I 57 4-dv)'
3 .3.
Atbilstoši SIA "Rīgas meži'' 29.07 .202l . vēstulei Nr.SRM-21- 13 l -dv projekta
izstrāde tiks uzsākta2022. gadā.
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3.4. No piešĻirtā finansējumaŪ226.II.202|. nav iztērēts neviens euro.
Projekts "Vec-Anniņmuižas atdzimšana'':
4.I. Pārdaugavas izpilddirekcija ar SIA "A KOMANDA" 08'04.2021. ir noslēgusi
līgumu Nr. lP-2I-401-lī par topogrāfiskā plāna sagatavošanu objektam VecAnniņmuiŽas parks par kopējo Summu 580.80 euro (tai skaitā P\rN 2I%). Darbi tika

izpildīti 2I'06.202l.
4.2. Cetras reizes izsludināts iepirkums par dokumentācijas izstrādi projektam un
autoruzraudītbu. Pirmās divas un ceturto reizi nepieteicās neviens projektētājs, bet
trešo reizi iepirkums tika pārtraukts, jo piedāvājuma iesniedzēji nebija iesnieguši visu
dokumentāciju atbilstoŠi nolikumam . 23.ll.202t. tika izsludināts iepirkums
dokumentācijas izstrādei, bet šajā gadļumā netiek norādīts pieejamais finansējums
projektcšanai, kas saskaņā ar konkursa nolikumuir l0o/o.
4.3. No piešĻinā finansējumaUZ26.|I.202l. iztērēti 580.80 euro.
Projekts "Atpūtas Zona ar četrām rekreācļas vietām Daugavmalā, Dārziņos'':
5.l. Departamentā veikta cenu aptauja un, ņemot vērā tās rezultātu,07.|0'202l. ar
SIA "Livland Group" noslēgts līgums Nr. DMV-2I-281-Iī par būvniecības izmaksu
noteikšanu būvprojektiem - rekreācļas vieta Ziryu salā un rekreācļas vieta Jāņogu
ielā 48, Rīgā pie Dārziņu 9.līnļas par kopējo Summu 556.60 euro (tai skaita P\rN
2I%). Darbi tika izpild-rti 28.10.2021 .
5.2. Līguma izpildes rezu|tāta SIA "Livland Group" noteica orientējošās
būvniecības izmaksas katram būvprojektam:
5.2.l. "Rekreācļas vieta Zirņu salā (zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu
0100 125 0541)" - 42759.28 euro.
5.2.2. "Rekreācijas vieta Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9.līnļas (zemes gaba|ā ar
kadastra apzīmējumu 0100 I25 630I)" -31901.55 euro.
5.3. Departaments, sadarbtbā ar Rīgas Dārziņu biedūbu, tuņina realizēt iepriekš
norād-ttos divus projektus un būvniecības darbu veikšanai tiek organizēta
iepirkumu procedūra.
5.4. No piešĶirtā finansējuma |īdz 26.l|'2021. Departaments ir iztērējis 556.60
euro (projektam piešĻirti 100 000.00 euro. Rīgas Austrumu izpilddirekcija projekta
ietvaros izbūvēia divas no četrām rekreācļas vietām, izlietojot 58t77.79 euro).

Departamenta direktora p.i.

E. Pelšs

Bārtule 67012975
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Persona

Zidele Tatjana, Sektora vad-rtajs - nodaļas vad-rtaja vietnieks, Rīgas
domes Mājok!u un vides departamenta Vides pārvaldes Ūdens
resursu un meliorāciias noda|as Pludmalu un atpūtas zonu sektors
Kublicka Inguna, Nodaļas vadītājs, Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādīiumu nodaIa
Brunovskis Gints, Pārvaldes priekšnieka p.i., Rīgas domes Mājokļu
un vides departamenta Vides pārvalde
Pelšs Edijs, Departamenta direktora p.i., Rīgas domes Mājokļu un
vides departaments

Lēmums
Vizēts

Datums
26.11.2021

Vizēts

26.1t.2021

Vizēts

26.11.2021

Parakstīts

26.1t.2021

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas
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Komentārs

