RI-GAS DOMES MĀJOKLU LrN VIDES DEPARTAMENTS
Brīvības iela49l53, RĻa, LV-l0l0, tālrunis 670|2453, e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

08.03.2022 Nr. DMY-22-655-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 18.02.2021. rīkojuma Nr. RD-21-86-r "Par
Rīgas pilsētas līdzda|īgās budŽetēšanas projektu īstenošanu'' 1. punktu, sniedz sekojošu
informācļu.
Rīgas p i l s ētas līdzda|īgās budŽetēšanas proj ekti
l. Projekts ''Zasu|auka manufaktūras parks":
l.1. 02.06.2021. ar SIA ''LAAGA ARCHITECTS'' noslēgts līgums Nr. DMV-2ļ161-lī par dokumentācijas izstrādi būvprojektam un autoruzraudūbu par Summu
8554.70 euro ar P\rN. Izstrādāts būvprojekts. Rīgas domes Pilsētas attīst-ūas
departaments 08.03.2022. izsniedza atzīmi par būvniecības ieceres akceptu Nr.
BIS-BV-5.23-202I-6782 (DNN-22-655-dv) 15J0.202L vienkāršotās
:

būvniecības iecerē Nr.BIS-BV-2.5-2021-5796 (DA-21_9695-sd).

2.

Ieceres
realizācijas termiņš : l 4.12.2026.
t.2. 07.03.2022. ar SIA "Smart energy'' noslēgts līgums Nr.DMV-22-82-|ī par
Zasu|alka manufaktūras parka labiekārtošanu, Rīgā (1. kārta) par Summu
108500.8 t euro ar PVN 2I%.
1.3. 25.02.2022. ar SIA "Marčuks" noslēgts līgums Nr.DMV-22-72-|-t par Zasulauka
manufaktūras parka, Rīgā labiekārtošanas darbu (1. kārta) būvuzraudītbu par
5132.82 euro ar P\rN.
L4 . No piešĻirtā finansēj u ma ļIZ 0I .03 .2022 . iztērēts 7 695 .60 euro .
Projekts "Publiskās ārtelpas _ Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas
laukuma izbūve'':
2.l. 26.05.202I. ar SIA "Fixman" noslēgts līgums Nr.DMV-2I-l50-lī par
dokumentācijas izstrādi projektam un autoruzraudzību par Summu 1203.95 euro
ar PVN. Rrļas domes Pilsētas attīst-ūas departaments 01 .I2.202I. izsniedza
atītmi par būvniecības ieceres akceptu 26.10.202l. vienkārŠotās būvniecības
iecerē NR. BIS-BV 2.5-202l-5053 (DA-21-1077l-sd). Ieceres realizācijas
termiņš: 0l.12.2026.
2.2. 23.02.2022. ar SIA "Fixman" noslēgts lĻums Nr.DMV-22-68-lī par rotaļu
laukuma un vingrošanas laukuma izbūvi Maskavas dārzā, Rīgā par Summu
107499.11 euro ar PVN 2l%.
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2.3. 22.02.2022. ar SIA "Akorda" noslēgts līgums Nr.DMV-22-67-|-t par rotaļu
laukuma un vingrošanas laukuma izbūves darbu Maskavas dārzā, Rīgā'
būvuzraudzībl - 4452.80 euro ar PvN.
2.4. No piešĶinā finansējumaŪZ0l.03.2022. iztērēts 840.95 euro.

Projekts "Aktīvās atpūtas taka BiĶernieku meŽā":
3.1. 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-lll5-lī BiĻernieku meŽs ir nodots apsaimniekošanā SIA "Rīgas meži''
(tuņmāk - Sabiedrība) un Sabiedrībai ir ainavu arhitekts, kas varētu veikt Projekta
skices izstrādi, tādējādi samazinot projektcŠanas izmaksas, kā arī Sabiedrībai ir sava
saražoto zāģmateriālu produkcija, ko varētu izmantot daŽādu labiekārtojuma elementu
izgatavošanā, Departaments deleģcja Sabiedr-ūu rea|izēt Rīgas pilsētas līdzdalīgās
budžetēšanas projektu "Aktīvās atpūtas taka BiĻernieku meŽā'' (Mājokļu un vides
departamenta 26.05 .202 1 . vēstule Nr. DMV-2 1 - 1 574-dv).
Atbilstoši SIA "Rīgas meži" 29 .07 .202l . vēstulei Nr. SRM-2 1 - 1 3 1 -dv proj ekta
3 .2.
izstrāde tiks uzsākta2022. gadā.
3.3. No piešĻirtā finansējumaŪZ0l.03.2022. nav iztērēts neviens euro.
Projekts "Vec-Anniņmuižas atdzimšana":
4.I. Pārdaugavas izpilddirekcija ar SIA "A KOMANDA" 08.04.2021. ir noslēgusi
līgumu Nr. IP_2l_40l_lī, par topogrāfiskā plāna sagatavošanu objektam _ VecAnniņmuiŽas parks par kopējo Summu 580.80 euro (tai skaitā P\rN 2I%). Darbi tika
izpildīti 2I.06.202I.
4.2. 03.01.2022. ar SIA "BM projekts" noslēgts līgums Nr.DMV_22-I|-|ī par
Rrļas valstspilsētas līdzdalĪgās budžetēšanas projekta'oVec-Anniņmuižas atdzimšana"
dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību par Summu 10769.00 euro ar PVN.
4.3. No piešĻirtā finansējumauz0t.08.202I. iztērēti 580.80 euro.
Projekts "Atpūtas Zona ar četrām rekreācļas vietām Daugavmalā, Dārziņos'':
5.l. Departamentā veikta cenu aptaģa un ņemot vērā tās rezultātu 07.l0.202l. ar
SIA "Livland Group'' noslēgts līgums Nr. DMV-2l-28l-|-t par būvniecības izmaksu
noteikšanu būvprojektiem _ rekreācijas vieta Ziryu salā un rekreācijas vieta Jāņogu
ielā 48, fuļā pie Dārziņu 9.līnļas, par kopējo summu 556.60 euro ar P\rN 2I%. Darbi
tika izpildīti 28.t0.202I.
5.2. Līguma izpildes rezu|tātā SIA "Livland Group'' noteica orientējošās
būvniecības izmaksas katram būvproj ektam
5.2.t. "Rekreācijas vieta Ziryu salā (zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu
0100 125 0541)" - 42759.28 euro ar PVN.
5.2.2. "Rekreācļas vieta Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9.līnijas (zemes gabalā ar
kadastra apzīmējumu 0l00 I25 630l)" - 3 l90 I.55 euro ar PVN.
5.3. Departaments t8.02.2022. ir izsludinājis iepirkumu par "Atpūtas vietu
labiekārtošanu Daugavas krastos, Dārziņu apkaimē'' būvniecības darbiem,
identifikācļas Nr. RD DMV 2022lt6 ln 2I.02.2022. iepirkumu par "Atpūtas vietu
Daugavas krastos, Dārziņu apkaimē labiekārtošanas darbu būvuzraudītb:u"
identifikācļas Nr. RD DMv 2022lI8.
5.4. No piešĻirtā finansējuma līdz 0l.03.2022. Departaments ir iāērējis 556.60
eļļro' (projektam piešĻirti l00 000.00 eļļro' Rīgas Austrumu izpilddirekcļa, projekta
ietvaros izbūvēja divas no četrām rekreācļas vietām, izlietojot 58177.79 euro).
:
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Departamenta direktora p.i. p.i

K. Namniece

Bārtule 670129'Ī5

Persona

Kublicka Inguna, Noda|as vadītajs, RĻas domes Mājok!u

un vides

departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādīiumu nodala
Zidele Tatjana, Sektora vad-rtājs - nodaļas vadnaja vietnieks, RĻas
domes Mājok!u un vides departamenta Vides pārvaldes Ūdens
resursu un meliorāc ijas nodalas Pludmaļu un atpūtas zonu sektors
Grinbergs Renārs, Pārvaldes priekšnieka p.i., RĻas domes Mājokļu
un vides departamenta Vides pārvalde
Tomels Jānis, Direktora biroja vad-ltājs, RĻas domes Mājoklu un
vides departamenta Direktora biro-i s
Namniece Kristīne' Departamenta direktora p.i.p.i., Rīgas domes
Māiok!u un vides departaments

Lēmums
Vizēts

Datums
07.03.2022

Vizēts

08.03.2022

Vizēts

08.03.2022

Vizēts

08.03.2022

Parakst-rts

08.03.2022

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAI/IS dokumentu
apstrādes plūsmas

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU 08.03.2022. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Komentārs

