
RIGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS
Ģertrūdes iela36, Rīga, LV-l0ļ ļ, tāIrunis 6101270l, e-pasts: sd@riga.lv

Rīgā

30.06.2022 Nr. DS-22-474-dv

Uz Nr
Rīgas pilsētas izpilddirektors

ļnformāciiai''
Rīgas pilsētas Apkaimj u iedzīvotāju

centrs

Par Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas
projektu īstenošanu (atskaite uz2022. gada
jūniju)

Atbilstoši Rīgas domes izpilddirektora rīkojumam Nr.RD-21-86-ir, Rīgas domes
Satiksmes departaments sniedz pārskatu par Rīgas pilsētas apkaimju attīst-ūas projektu
īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešĶirtā finansējuma izlietojumu šādiem projektiem:

- Rīgas Dārziņu apkaimes identitātes vides objekta izveide.
- Taisnās ielas gājēju ietves Seguma atjaunošana posmā no Maskavas ielas līdz

Jāņogu ielai.
- Ģertrūdes baznīcas publiskāS Zonas labiekārtošana.
- Gaišais ceļš.
- Zvirgzdu salas mantojums;Mazā krasta atdzimšana.

Pielikumā: Rīgas domes Satiksmes departamenta pārskats par projektu ieviešanu (xls)

Departamenta direktora p.i J. Vaivods

Sitkoviča, 670ļ2786

Šts poruMENTS IR ELEKTRoNISKI PARAKSTĪIs aķ DRoŠU ELEKTRoNISKo
PARAKSTU 30.06.2022. LŅ SATUR LAIKA ZĪMOGU

Persona Lēmums Datums Komentārs
Dubiņina ElĪna, Nodalas vadītājs, Rīgas domes Satiksmes
departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un
projektcšanas organ izēšanas nodala

Vizēts 17.06.2022



Urtāns Andrejs, Pārvaldes priekšnieks, Rīgas domes Satiksmes
departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvalde

Vizēts 17.06.2022

Vaivods Jānis, Departamenta direktora p.i., RĻas domes Satiksmes Parakst-lts 30.06.2022
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*Saraksts ir p ievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumenttt apstrādes plūsmas

Šts loruMENTS IR ELEKTRoNISKI PARAKSTĪIs aR DRoŠU ELEKTRoNISKo
PARAKSTU 30.06.2022. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžtēšanas

PROJEKTA ISTENoŠ,q.Nas PLĀNS

Projekts
Atbildīgā iestāde

Atbildīgais darb inie ks
Atbil gā darbinieka kontakti

RĪgas Dārzir1u apkaimes identitātes vides obiekta izveide
Rīgas doemes Satiksmes departaments

Elīna Dubinina
el ina.dubin in a@riga.lv

Komentāri / apstāk|i, kas var ietekmēt vai apgriitināt
darbtbas izpildi

Šobrīd notiek dokumentāc ij as izstrāde (proj ektēšanas
uzdevums metam) iepirkuma izsIudināŠanai

Plānoto darbību saturs

ProjektēŠanas ieprikuma izsludināšana

Noslēgtie Ļumi (lĪgumslēdzēj u
puses' summa' lĪguma priekšmets)

DarbĪbas plānotais
izpildes termi š (no _

lĪdz)

0 1 .0 5.2022.-30.06.2022

Plānotās darbĪbas

lepirkums vai zemsl iekš a
iepirkums par dokumentācijas
izstrādi

TikŠanās un komunikācļa ar
iesaistītaiām pusēm

ektēšana

Autoruzraudzības līguma
slēgšana
lepirkums vai zemsl iekš a
iepirkums par buvuzraudzību
Buvuzraudzības līguma slēsšana
lepirkums vai zemsliekšqra

iepirkums par buvniecību
B vniecība

Nodošana ekspluatāciiā

Nr.

I

)

J

4

5

6

7

8

9



* par jebkttrām izmai4lām minētajā plānā ir jāinJbrmē Apkaimju ied:īvtltājtt centrļļ, kā arī kelru rei:ļ, kld:
- attiecīgā darbība tiek u:sākta;
- attiecīgā darbība tiek pabeigta;
- attiecīgās darbības i:pildes termir'tš tiek mainīts;
- tiek pievienota papildus darbība;
- tiek atcelta ieplānota darbībcl.

Projekts
Atbildīgā iestāde

Atb ildīgais darb inie ks
A t b i ldīgā dar b in ie ka ko ntakt i

Ģertriides bazlīcas publ iskiis zonas labiekārtošana
Rīgas doemes Satiksmes departaments

Elīna Dubi ina
el i na.dubi n in a@,riga.lv

Komentāri / apstāk|i' kas var ietekmēt vai apgriitināt
darbtbas izpildi

Pēc CSDD Nr.06 AD/? I-4 l vēstuļes' kurā (]SDD
norādļa, ka CSDD CeIu droŠības audita depar1arrrerrts

saglabā viedokl i par nepiecieŠamību pārstrādāt Ģertrudes
ielas segltnra atjar"rrrošanas buvprojekta j. kārtas

risināj rrrlus' paredzot visiern sati ksnres daļībn iekienr
viegli uztveranru un drošu satiksrnes oI'ganizāciju'
neplānojot autotr.ļnSpoft a satiksrnei iznratrtoj atnu

rekreācļas vidi, notiek diskusijas starp iesaistītānr pusēnl
par projekta realizācijas pārtratrkŠanu.

Plānoto darbĪbu saturs

Iespēj ama projekta real izācij as

aptr"rrēŠana.

Noslēgtie lĪgumi (lĻumslēdzēj u
puses' summa' lĪguma priekšmets)

DarbĪbas plānotais
izpildes termi š (no _

līdz)

0 I .05.2022. - t 0.06.2022

Plānotls darbĪbas

lepirkums vai zemsliekš a

iepirkums par dokumentācijas
izstrādi
]'ikŠanās un komunikācija ar
iesaistītajām pusēm

ProiektēŠana
Autoruzraudzības līguma
slēgšana
Iepirkums vai zemsliekš a

iepirkums par buvuzraudzību
Buvuzraudzības līguma slēgŠana

Nr.

I

2

J

4

5

6

7 lepirkums vai zemsl iekš ra

iepirkums par buvniecību



B vniecība
NodoŠana ekspluatāciiā

8

9

* par jebhtrām izmair1ām minētajā plānā ir jāinformē Apkaimju iedzīvotāju centru, kā arī katru reizi, kacl.:

- attiecīgā darbība tiek uzsākta;
- attiecīgā darbība tiek pabeigta;
- attiecīgās darbības izpildes termi Š tiek mainīts;
- tiek pievienota papildus darbība;
- tiek atcelta ieplānota darbība.

Projekts
AtbildĪgā iestāde

A t b i ldīga i s da r b i n ie kS

A t b i l dī gā dar b i n ie ka ko n takt i

Rīgas doemes Satiksmes departaments
Elīna Dubi ina

e I i na.d ub i n i n a@ri ea.lv

Komentāri / apstākļi, kas var ietekmēt vai apgriitināt
darbĪbas izpildi

Šobrīd noti ek dokumentācij as izstrāde (proj ektēšanas
uzdevums) iepirkuma izsl udināšanai

Plānoto darbtbu saturs

Projektēšanas ieprikuma izsludināšana

Noslēgtie lĪgumi (lĻumslēdzēju
puses' summa' lĪguma priekšmets)

DarbĪbas plānotais
izpildes termi š (no -

lĪdz)
0 I .0 6.2022. -30.0 6.2022.

Plānotās darbĪbas

lepirkums vai zemsliekšqra
iepirkums par dokumentācijas
izstrādi
TikŠanās un komunikācija ar
iesaistītaiām pusēm

ektēšana

Autoruzraudzības līguma
slēgŠana

lepirkums vai zemsliekŠ a
iepirkums par buvuzraudzību
Buvuzraudzības līAuma slēgšana
lepirkums vai zemsliekš a

iepirkums par b vniecību
Buvniecība
NodoŠana ekspluatāciiā

Nr.

I

2

J

4

5

6

7

8

9



* par jebkurām izmai4lām minētajā plānā ir jāinformē Apkaimju ied:īvotājtt centru, kā arī katru rei:i, kad:
- attiecīgā darbība tiek uzsākta;
- attiecīgā darbība tiek pabeigta;
- uttiecīgās darbības izpildes termir'tš tiek mainīts;
- tiek pievienota papildus darbība;
- tiek atcelta ieplānota darbība.

Projekts
Atbildīgā iestāde

Zvirczdu salas mantoiums: Mazā krasta atdzimšana
Rīgas doemes Satiksmes departaments

A t b i ldīgais darb i n ie ks Elīna Dubi ina
At b i ldĪgā dar b in ie ka kontakt i el i na.dubi ni n a@,riga.lv

Komentāri / apstāk|i' kas var ietekmēt vai apgriitināt
darbības izpildi

ŠobrĪd notiek dokumentācijas izstrāde (projektēšanas
uzdevums) iepirkuma izsludināŠanai

Plānoto darbĪbu saturs

Projektēšanas ieprikuma izsludināšana

Noslēgtie līgumi (lĪgumslēdzēj u
puses' summa' lĪguma priekšmets)

DarbĪbas plānotais
izpildes termi š (no _

lĪdz)

0 1 .08.2022.-3 1 .08.2022.

Plānotās darbĪbas

lepirkums vai zemsliekšr,ra
iepirkums par dokumentācijas
izstrādi
TikŠanās un komunikācija ar
iesaistītaiām pusēm

ektēšana

Autoruzraudzības līguma
slēgšana
Iepirkums vai zemsI iekšr,ra

iepirkums par buvuzraudzību
Buvuzraudzības līguma slēgšana
lepirkums vai zemsliekŠ a

iepirkums par buvniecību
Buvniecība
NodoŠana ekspluatāciiā

Nr.

I

2

J

4

5

6

7

8

9

* par jebhu'ām izmair1ām minētajā plānā ir jāinJbrmē Apkaimju iedzīvotājtt centrļr, kā arī kutru rei:i, kad:
- attiecīgā darbība tiek uzsākta;
- attiecīgā darbība tiek pabeigta;
- attiecīgās darbības izpildes termir1š tiek mainīts;
- tiek pievienota papildtts darbība;
- tiek atcelta ieplānota darbība.



Projekts Taisnās ielas gājēju ietves seguma atjaunošana posmā no
Maskavas ielas ielai

Atbildīgā iestāde
A tb i ldĪgais darb in ie ks

Atbil gā darbiniek4 kontakti

Rīgas doemes Satiksmes
Elīna Dubinina

el ina.dubin in a@riga.lv

departaments

Komentāri / apstāk|i' kas var ietekmēt vai apgriitināt
darbĪbas izpildi

Līdz 04.08.2022. tika pagari nāts līguma DS-2 ļ - l 482_ lī
darbības terminš.

Plenoto darblbu saturs

Notiek proektēšanas darbi
(projektēŠanas nosacīļ umu izpi lde)

Noslēgtie lĻumi (lĪgumslēdzēj u
puses' summa' lĪguma priekšmets)

DarbĪbas plānotais
izpildes termi š (no _

Fdz)

Līdz04.08.2022'

Plānotās darbĪbas

Iepirkums vai zemsliekŠ ra

iepirkums par dokumentācijas
izstrādi
Tikšanās un komunikācija ar
iesaistītaiām pusēm

ProjektēŠana

Autoruzraudzības līguma
slēgŠana

lepirkums vai zemsliekš a

iepirkums par buvuzraudzību
Buvuzraudzības līguma slēgšana
Iepirkums vai zemsliekš4ra

iepirkums par buvniecību
Buvniecība
Nodošana ekspluatāci|ā

Nr.

I

2

J

4

5

6

1

8

9

* par jebkttrām izmair1ām minētajā plānā ir jāiģ'ormē Apkaimju ied:īvotāju centru, kā arī katru rei:i, kad:
- attiecīgā darbība tiek uzsākta;
- attiecīgā darbība tiek pabeigta;
- attiecīgās darbības izpildes termir1š tiek mainīts;
- tiek pievienota papil&ts darbība;
- tiek atcelta ieplānota darbība.


