
Pielikums Nr. 1 

Tehniskā specifikācija darbam 

„Pētniecības darbu analīze Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes vajadzībām” 

 

Pamatojums: 

Izmaiņas teritorijas plānošanu regulējošajā normatīvajā bāzē, ekonomiskās pārmaiņas un 

Rīgas plānošanas dokumentu neatbilstība reālajai pilsētas attīstībai ir radījušas 

nepieciešamību pēc jauna Rīgas teritorijas plānojuma. Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departaments ir uzsācis darbu pie jauna Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes. Pēdējos gados 

ir izstrādāti daudz pētniecības darbu, kuros risināti dažādi Rīgas attīstības jautājumi. Lai 

noskaidrotu izpētītās tēmas, apkopotu pētniecības darbos ietvertos priekšlikumus Rīgas 

teritorijas attīstības plānošanai un rastu jautājumus, kuri līdzšinējos pētījumos nav pārklāti 

vai tajos ietvertā informācija ir novecojusi un būtu atjaunojama, ir nepieciešama šīs analīzes 

veikšana. 

Darba mērķis:  

Apkopot informāciju no pētniecības darbiem, kas veikti pēdējo astoņu gadu laikā, aptverot 

plašu ar pilsētas attīstību saistītu jautājumu loku, jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 

izstrādāšanai. 

Darba uzdevumi: 

1) Novērtēt, kuri pētniecības darbi, kas pieejami interneta vietnē www.sus.lv, raksturo 

Rīgas attīstības potenciālu un būtu izmantojami Rīgas teritorijas plānojuma izstrādē; 

2) Apzināt un ieteikt citus pētniecības darbus, kuros risināti Rīgas attīstības jautājumi un 

kurus darba izstrādātājs uzskata par būtiskiem Rīgas teritorijas plānojuma izstrādē; 

3) Iepazīties ar 1. un 2. punktā minētajiem pētniecības darbiem, kā arī sagatavot katra 

pētniecības darba anotāciju; 

4) Fiksēt katra pētniecības darba mērķi, uzdevumus, pasūtītāju un izstrādes laiku, 

apkopojot informāciju kopējā tabulā; 

5) Novērtēt katra pētniecības darba metodisko pamatojumu; 

6) Analizēt pētniecības darbus atbilstoši pētniecības darbu vērtēšanas parametriem; 

7) Novērtēt katra pētniecības darba secinājumu atbilstību darba tematikai un to 

aktualitāti; 

8) Novērtēt, kādi jautājumi katrā pētniecības darbā ir tieši attiecināmi un izmantojami 

Rīgas teritorijas plānojuma izstrādē; 

9) Sniegt priekšlikumus par citiem pētījumiem, kas būtu nepieciešami Rīgas teritorijas 

plānojuma izstrādei. 

 

 

Prasības izstrādātājam: 

http://www.sus.lv/


Pieredze zinātniskajā pētniecībā pilsētplānošanas jomā, lai spētu veikt patstāvīgus pētījumus 

un izdarīt secinājumus, kas piemērojami praktiskajā pilsētu teritorijas plānošanā. 

 

Darba metodika: 

Darba izstrādātājam jāizvērtē pētniecības darbi atbilstoši pētniecības darbu vērtēšanas 

parametriem, kuri noteikti darba uzdevumā. Darba izstrādātājs ir tiesīgs papildināt 

pētniecības darbu vērtēšanas parametrus, tos saskaņojot ar Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamentu. 

Izmantojamie materiāli: 

1) www.sus.lv ievietotie dokumenti; 

2) Citi pētniecības darbi, kuros risināti Rīgas attīstības jautājumi un kurus darba 

izstrādātājs uzskata par būtiskiem Rīgas teritorijas plānojuma izstrādē. 

Izstrādes termiņi: 

Darba izstrādes kopējais termiņš ir 5 nedēļas. 

 

Rezultāts: 

Apkopota informācija no pētniecības darbiem, kas ir tieši attiecināma un izmantojama 

jaunajā Rīgas teritorijas plānojumā, norādot, kā šī informācija ir iestrādājama un identificējot 

pētījumos nepārklātos jautājumus. 

Nosacījumi: 

Darba rezultāti noformējami rakstiski, dodot atsauces uz informācijas avotiem. 

Darbs iesniedzams MsExcel formātā un 2 eksemplāros papīra izdrukas formātā. 

 

Pētniecības darbu vērtēšanas parametri: 

1. Nosaukums. 

Noteikt dokumenta pilnu nosaukumu. 

2. Anotācija. 

Īss (līdz 500 rakstzīmēm) dokumenta raksturojums. 

3. Izstrādāšanas mērķis. 

Noteikt dokumenta izstrādes mērķi. 

4. Pasūtītājs. 

Noteikt institūciju, kas dokumentu pasūtījusi. 

5. Izstrādātājs. 

Noteikt dokumenta izstrādātājus, nosaucot piesaistītos ekspertus. 

6. Metodiskais  raksturojums. 

Noteikt, kādas metodes izmantotas darba izstrādē (informācijas avotu 

salīdzinošā analīze, aptauja, datu apkopojums pēc apsekojuma dabā vai tml.).  

7. Izstrādāšanas gads. 

http://www.sus.lv/


Ja ir veikti vairāki līdzīgi dokumenti, tad analizējams tas, kurš izstrādāts 

pēdējais. 

 

8. Dokumenta apjoms. 

Noteikt dokumenta lapaspušu skaitu, pievienoto pielikumu skaitu un sniegt 

informāciju par pievienotajām datu bāzēm. 

9. Aktualitāte. 

Novērtējums 3 baļļu sistēmā, izvērtējot pētījuma izstrādes laiku, apstākļus un 

izstrādes mērķi. 

10. Uz kuru no teritorijas plānojuma daļām attiecināms. 

Noteikt uz kuru no teritorijas plānojuma daļām dokuments ir attiecināms – 

DABAS MANTOJUMS UN VIDES KVALITĀTE, EKONOMISKĀ 

ATTĪSTĪBA, KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS, PILSĒTAS 

TELPISKĀ KOMPOZĪCIJA, MĀJOKLIS, TRANSPORTS, PUBLISKĀ 

INFRASTRUKTŪRA, INŽENIERINFRASTRUKTŪRA. 

11. Mērogs telpā. 

Noteikt dokumentā analizēto jautājumu nosacīti piemērojamo mērogu – 

REĢIONS, PILSĒTA, APKAIME, KVARTĀLS. 

12. Pētījuma secinājumu novērtējums. 

Izanalizēt dokumenta secinājumu kvalitāti – atbilstība uzstādītajiem 

uzdevumiem un dokumenta galveno atziņu atspoguļojums. Sniegt novērtējumu 

3 baļļu sistēmā. 

13. Rīgas teritorijas plānojuma jautājumi. 

Noteikt dokumenta jautājumus, kurus darba izstrādātājs uzskata kā tieši 

attiecināmus un izmantojamus Rīgas teritorijas plānojuma izstrādē. 

14. Citi dokumentu vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem novērtējami dokumenti, lai 

noskaidrotu to izmantojamību Rīgas teritorijas plānojuma izstrādē. 

 


