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2006.gadā Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) darbojās saskaņā ar 
2006.gada apstiprināto darba plānu un budžetu. 2006.gadā tika turpināta Departamenta 
pārstrukturizācija, optimizējot Departamenta darbu. Pārskata periodā tika izpildīti Departamenta 
izvirzītie uzdevumi. 
 

1. ADMINISTRĀCIJA 

 Izstrādāta un apstiprināta „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas 
centra attīstības koncepcija” un „Rīgas domes  Pilsētas attīstības departamenta Klientu 
apkalpošanas centrā veicamo uzlabojumu realizācijas programma”. 

 Departamentā izveidota Kvalitātes vadības sistēma (KVS). Septembrī veikts KVS iekšējais audits 
attiecībā pret starptautiskā standarta ISO 9001:2000 prasībām. Izstrādāts un realizēts auditā 
atklāto trūkumu novēršanas plāns.  

 Pēc starptautiskā sertifikācijas audita veikšanas starptautiskā auditorfirma SIA „Bureau Veritas 
Latvia” 17.11.2006. piešķīrusi Departamenta KVS starptautiskā standarta LVS NA ISO 
9001:2000 sertifikātu.  

 Izstrādāts un ar Rīgas domes 14.11.2006. lēmumu Nr.1649 apstiprināts jauns Departamenta 
maksas pakalpojumu cenrādis. 

 Pabeigta Klientu apkalpošanas centra paplašināšana. 

 Informācijas sistēmu pārvalde 

 Turpināts darbs pie Departamenta interneta lapas www.rdpad.lv uzlabošanas. Tā tika papildināta 
ar krievu un angļu valodas versijām, kurās tiek sniegta informācija par Departamentu, tā 
struktūru un funkcijām. 

 Funkcionāli tika uzlabota un papildināta Departamenta iekšējā tīkla lapa ar ikdienā nepieciešamo 
informāciju (darbinieku prombūtne, tiesvedība u.c.). 

 Informācijas sistēmu izstrāde un papildināšana: 

 elektroniskā pieraksta sistēmas uzlabošana; 

 būvniecības pārraudzības un reģistrācijas informācijas sistēmas paplašināšana un 
uzlabošana atbilstoši Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām, kā arī izstrādāts modulis 
administratīvo būvniecības lietu uzskaitei; 

 datortehnikas uzskaites sistēma papildināšana ar moduli programmatūras uzskaitei un 
analīzes veikšanai un moduli par piegādātājfirmām un ieskanēto pavadzīmju 
uzglabāšanu; 

 izstrādāta materiālo līdzekļu uzskaites sistēma, lai uzlabotu materiālo līdzekļu uzskaiti 
un kontroli; 



 

 izstrādāta un ieviesta sistēma – kalkulators pašvaldības nodevas aprēķināšanai par 
reklāmas izvietošanu Rīgā. 

 Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (RĪĢIS) regulāra uzturēšana un papildināšana, kā arī 
resursu turētāja funkciju nodrošināšana: 

 Rīgas pilsētas teritorijas atļautās izmantošanas zonējumu kartes atbilstoši Rīgas 
teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam integrēšana RĪĢIS centrālajā datu bāzē un tās 
publicēšana RĪĢIS iekšējā tīkla lapā http://x36; 

 Pilsētvides dizaina nodaļā noorganizēta sistēmas testēšana un uzsākta decentralizēta 
datu ievade (Web ievade) RĪĢIS sistēmā; 

 pārņemta Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra funkcija – Valsts zemes dienesta 
kadastra kartes imports RĪĢIS datu bāzē; 

 sagatavoti dokumenti un iegūts finansējums Rīgas pilsētas aerofotografēšanai. 

 Sadarbībā ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru veikta Rīgas pilsētas attīstības plāna 
un Rīgas vēsturiskā centra zonējumu informācijas integrēšana NEKIP sistēmā. 

 Pabeigtas Departamenta darbinieku apmācības un pamatzināšanu novērtēšana darbam ar datoru 
un ikdienā izmantojamo programmatūru efektīvākai elektronisko informācijas resursu 
izmantošanai. 

 Veikta Departamentā arhīvā esošo Latvijas Valsts vēstures arhīva materiālu digitalizācijas 
iespēju izpēte un sagatavots slēdziens par risinājumu veidiem un atbilstošām to izmaksām. 

 Ieviests elektronisks problēmu pieteikumu reģistrs.  

 Veikta serveru telpas labiekārtošana: 

 uzstādītas 3 nepārtrauktās barošanas iekārtas; 

 uzstādīti 3 komutatori; 

 uzstādīts printserveris. 

 Ieviesta rezerves kopiju veidošanas sistēma, lai nodrošinātos pret datu zudumu. 

 Visiem darbiniekiem ieviestas programmnodrošinājuma kartes, lai novērstu nelegālas 
programmatūras izmantošanu Departamentā.  

 Kanceleja 

 Izveidota  dokumentu vispārējā kontrole (atbilstoši Rīgas pilsētas izpilddirektora instrukcijas RD-
06-4-ini 68. punktam). 

 Uzsākta dokumentu klasifikācija pēc IP – dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības 
informāciju (saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora instrukciju Nr. 15-ini). 

 Gada nogalē uzsākta jaunu dokumentu reģistrācija RDLIS: 

 Pieprasījums būvatļaujas saņemšanai; 

 Projekti resursu turētāju rīkojumiem. 

 Laika posmā no 01.01.2006. līdz 30.12.2006. Departamenta Kancelejā: 

saņemti    21 003 dokumenti; 

nosūtīti   17 766 dokumenti; 

dienesta korespondence 5 676  dokumenti. 

 



 

 Pa pastu nosūtītas: 

parastās    5 493 vēstules; 

ierakstītās   1 730 vēstules. 

 Kopējā apritē 2006.gada 12 mēnešos ir bijuši 224680 dokumenti. 

 Salīdzinot ar 2005.gadu, darba apjoms dokumentu apritē ir pieaudzis par 7,36%. 

 Klientu apkalpošanas centrs 

 Departamenta Klientu apkalpošanas centrā 2006.gadā apkalpoti 57 928 klienti, kas vidēji mēnesī 
sastāda 4 828.  

 Apkalpotie apmeklētāji 2006. gadā pa mēnešiem: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Arhīva nodaļa 

 Izgatavotas 19604 arhīva materiālu kopijas. 

 No arhīva fondiem izmantotas 1920 vēsturiskā materiāla lietas. 

 No arhīva darbam Departamentā izsniegti 18000 projekti. 

 Informācija sniegta 7800 apmeklētājiem. 

 Pieņemtas, noformētas, iereģistrētas un sakārtotas 4000 jauno būvprojektu lietas. 

 Juridiskā nodaļa 

 Organizēts apmācības seminārs par administratīvā procesa aktuālajām problēmām Rīgas pilsētas 
Būvvaldes darbiniekiem. 

 Aktīvi sadarbība ar Ekonomikas ministriju Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 
„Vispārīgie būvnoteikumi” grozījumu projekta, kā arī Ministru kabineta noteikumu, kas nosaka 
kārtību, kādā izvērtējama nepieciešamība rīkot būves publisku apspriešanu, kā arī kārtību, kādā 
notiek būves publiska apspriešana, projekta izstrādāšanā. 

 Izstrādāts Departamenta administratīvās lietas veidošanas kārtības projekts, kas tika apstiprināts 
ar Departamenta 20.11.2006. rīkojumu Nr.265-rs „Par administratīvo lietu veidošanu Rīgas 
domes Pilsētas attīstības departamentā”. 

 Izstrādāts Rīgas domes saistošo noteikumu projekts „Būvniecības radīto seku novēršanas 
kārtība”. 

Janvārī 4959 
Februārī 4441 
Martā 4960 
Aprīlī   4705 
Maijā 5948 
Jūnijā 4696 
Jūlijā 4797 
Augustā 5657 
Septembrī 4294 
Oktobrī 5019 
Novembrī 3874 
Decembrī 4578 

Kopā: 57928 



 

 Dalība Rīgas domes saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Rīgā” 
projekta izstrādāšanā.  

 Dalība Rīgas domes 08.03.2005. saistošo noteikumu Nr.91 “Par reklāmu, izkārtņu un citu 
informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā” grozījumu projekta izstrādāšanā. 

 Līdzdalība nelikumīgās reklāmas demontāžas procesā (24.11.2006. tika veikta patvaļīgās 
reklāmas objektu demontāža Vecrīgā; reidu laikā tika demontēti 25 patvaļīgi izvietoti reklāmas 
objekti, par ko sastādīti akti). 

 Uzsākts pašvaldības nodevas par reklāmu piedziņas process. 

 Sagatavoti administratīvo aktu un lēmumu projekti jautājumā par patvaļīgi uzbūvētās 
autostāvvietas Rīgā, Celmu ielā nojaukšanu. 

 Sabiedrisko attiecību nodaļa 

 Preses relīzes un konferences: 

 kopumā sagatavotas un izsūtītas 216 preses relīzes; 

 noorganizētas 9 preses konferences. 

 Piedalīšanās lielo projektu realizēšanā: 

 organizēti, sagatavoti un uzstādīti stendi izstādē Reģionālā attīstība Latvijā 2006, 20.04. - 
22.04.2006.; 

 darbs pie izdevuma maketiem „Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025.gadam”, 
„Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam”, „Rīgas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”, „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 
plānojums 2006.-2018.gadam”, „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”;  

 organizēta Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas projekta sabiedriskā apspriešana, kā 
arī tās termiņa pagarināšana; 

 piedalīšanās Rīgas domes, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Kreisā krasta 
kustības organizētajās diskusijās par Daugavas kreisā krasta koncepciju; 

 piedalīšanās Ziemeļu koridora mārketinga stratēģijas izstrādē; 

 piedalīšanās starptautiskā konferencē „Rīgas forums 2006: Investīcijas Baltijas metropoļu 
reģionos”. 

 piedalīšanās jauno arhitektu ideju konkursa EUROPAN 8 sabiedrisko attiecību 
programmas izstrādē. 

 Prezentācijas ārvalstu delegācijām: 

 Baltijas pilsētu alianses (Alliance of Baltic Cities – ABC) seminārā „Ilgtspējīga attīstība 
pilsētplānošanas kontekstā”; 

 Norčēpingas pašvaldības delegācijai par sabiedrības iesaisti Pilsētas attīstības plāna 
izstrādē; 

 žurnālistu un sabiedrisko attiecību speciālistu delegācijai no Pori par Rīgas pašvaldības 
struktūru. 

 

 

 



 

2. RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE 

 Saskaņoti un akceptēti  būvprojekti un inženierkomunikāciju projekti – 4356, no kuriem: 

 Zemgales priekšpilsēta – 1008; 

 Latgales priekšpilsēta – 955; 

 Vidzemes priekšpilsēta – 837; 

 Ziemeļu rajons – 695; 

 Kurzemes rajons – 55; 

 Centra rajonā – 305; 

 Vecrīgā – 5. 

 Saņemtas un izskatītas 2592  apliecinājuma kartes vienkāršotas renovācijas vai rekonstrukcijas 
darbu veikšanai. 

 Sagatavoti izejoši dokumenti: 

 nosūtāmie dokumenti – 8 992; 

 dienesta vēstules – 504; 

 izziņas par zemes gabalu iegūšanu īpašumā – 790; 

 paziņojumi par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu – 2080; 

 izkārtnes pases – 1 969; 

 reklāmas pases – 708; 

 tirdzniecības vietu pases – 245; 

 inženierkomunikāciju trašu ierādes – 872; 

 inženierplānošanas nosacījumi ielu un pievedceļu projektēšanai – 88. 

 Notikušas 48 Būvvaldes padomes sēdes, kurās izskatīti: 

 814 attīstības priekšlikumi (no tiem 115 atkārtoti); 

 83 projekti (no tiem 4 atkārtoti); 

 473 zemes gabalu apvienošanas/sadalīšanas priekšlikumi (no tiek 19 atkārtoti); 

 4 konkursu rezultāti; 

 25 publiskajām apspriešanām iesniegtie materiāli. 

 Notikušas 80 būvniecības ieceru publiskās apspriešanas. 

 Notikušas 50 būvprojektu izskatīšanas inženieru padomes sēdes, kurās izskatīti 2590 jautājumi. 

 Sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos: 

 Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.51 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, 
sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā” projekts; 

 Sagatavots grozījumu projekts Rīgas domes 08.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.91 
„Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā”. 

 2006.gada 2.pusgadā reklāmas inspektori : 

 sastādījuši 411 apskates aktus; 

 sagatavojuši dokumentāciju demontāžas procesa uzsākšanai un uzsākts demontāžas 
process, kurā piedalījušies nodaļas speciālisti; 



 

 kopumā demontēti 22 reklāmobjekti;  

 sastādīti 98 Administratīvā pārkāpuma protokoli, noformēta dokumentācija 
administratīvās lietas izskatīšanai Administratīvajā komisijā (uzaicinājuma vēstules 
nosūtīšana, veikto nodevas maksājumu kontrole u.c.), izsūtīti protokolu noraksti. 

 Piedalīšanās publisko pasākumu saskaņošanas komisijā (katru piektdienu)un sezonas 
tirdzniecības saskaņošanas komisijā (vasaras sezonā – katru trešdienu). 

 Kultūras pieminekļu aizsardzības popularizācija: 

 publikācijas „Latvijas enciklopēdijā” un žurnālā „Latvijas arhitektūra”; 

 publikācijas starptautiskās konferences „City behind Walls” oficiālajā izdevumā (Pilsēta 
aiz nocietinājumiem; Trenčina, Slovākija; 26.10.– 28.10.2006.);  

 izstādes iekārtošana Rīgas domes ēkā Rātsnamā par ideju skiču konkursu „Līvu laukuma 
vides objekta skices izstrāde”; 

 vadītas 10 ekskursijas par arhitektūras/būvniecības vēsturi Rīgā; 

 sadarbība ar skolām kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumos Latvijas skolu projektu 
nedēļas ietvaros. 

 Dalība Rīgas domes un valsts iestāžu iniciētos projektos: 

 partneru piesaiste Rīgas domes  iniciētam starptautiskam projektam programmā Culture 
2000 „Koka arhitektūras informācijas centrs”;  

 Rīgas domes Latgales izpilddirekcijas iniciētais starptautiskais projekts par koka apbūves 
atjaunošanu Latgales priekšpilsētā. 

 

3. RĪGAS PILSĒTAS BŪVINSPEKCIJA 

 Rīgas pilsētas Būvinspekcijas paveiktie darbi: 
 

 Latgales 
pr-ta 

Vidzemes 
rajons 

Kurzemes 
pr-ta 

Zemgales 
pr-ta 

Centra 
rajons 

Ziemeļu 
rajons 

Inženier-
būves Kopā 

Būvatļaujas 453 408 178 337 172 242 892 2688 

Pieņemšanas 
akti 261 295 128 184 145 164 443 1620 

Atzinumi 155 71 94 38 80 64 45 547 

Protokoli 60 55 10 51 49 17 27 269 

 
 

4. PILSĒTPLĀNOŠANAS PĀRVALDE 

 Ģenplāna nodaļa 

 Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam kopiju sagatavošana un izsūtīšana ieinteresētajām 
institūcijām. 

 Apkopotas un sniegtas atbildes uz 103 fizisko un juridisko personu iesniegumiem par 
priekšlikumiem Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādei. 



 

 Apkopoti 264 fizisko un juridisko personu iesniegumi par ielu sarkano līniju grozījumu izstrādi 
Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam, pamatojoties uz mērniecības pakalpojumu 
sniedzēju uzmērīto zemes gabalu ielas frontes koordinātu savstarpējo neatbilstību. 

 Pamatojoties uz izmaiņām likumdošanā, tika sagatavots Rīgas domes 23.01.2007. lēmums 
Nr.1953 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 
„Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” daļā „Rīgas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi””, kā arī 23.01.2007. lēmumu Nr.1954 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu 
Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” grafiskajā daļā „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas 
aprobežojumi” M1:10000”. 

 Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ieteikumu izstrādāt Rīgas 
teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumus, ir sagatavots Rīgas domes lēmuma „Par 
grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajās daļās „Teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana M1:10000” un „Apbūves stāvu skaita plāns M1:10000”” projekts. 

 Tiek veidots Rīgas pilsētas trīs dimensiju (3D) digitālais modelis, savietojot apbūves 
priekšlikumus un izvērtējot to atbilstību pilsētas attīstības iecerēm. 

 Projektu nodaļa 

 Izstrādāts Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums un saistošie 
noteikumi Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” (apstiprināts Rīgas domē 07.02.2006.); 

 Sadarbībā ar Pilsētas arhitekta biroju izstrādāts Daugavas kreisa krasta silueta koncepcijas 
projekts un veikta tā publiskā apspriešana (21.06.2006. – 01.09.2006.); 

 Uzsākta Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma detalizācija 
UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautās vietas Nr. 852 daļā: 

 starp Gaiziņa ielu, Gogoļa ielu, Turgeņeva ielu un Maskavas ielu (Rīgas domes 
31.10.2006. lēmums Nr.1580); 

 Latviešu strēlnieku laukuma teritorijai (Rīgas domes 21.11.2006. lēmums Nr.1764). 

 Līdzdalība Baltijas valstu arhitektu konferences „Par administratīvā centra izveidi Torņakalnā” 
(11.12.2006.-12.12.2006.) organizēšanā. 

 Detālplānu nodaļa 

 Rīgas domē ir apstiprināta Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma -  automaģistrāle no 
Vidzemes šosejas līdz Vairoga ielai jeb Brīvības ielas dublieris, un 2. posma - automaģistrāle no 
Vairoga ielas līdz Daugavgrīvas ielai, būvniecības iecere, turpinās darbs pie šo posmu ietekmes 
uz vidi novērtējuma, kā arī sagatavoti materiāli un darba uzdevumi iepirkuma procedūrai par 
minēto posmu skiču projekta izstrādi. 

 Ar Rīgas domes lēmumu ir apstiprināts teritorijas Maskavas ielā 264 (kadastra Nr.0100 078 
0413) un Maskavas ielā bez numura (kadastra Nr.0100 078 1004) detālplānojums. 

 Ir pieņemti 5 Rīgas domes lēmumi par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu, tai skaitā: 

 divi Rīgas domes lēmumi par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu saskaņā ar Rīgas 
vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi 



 

Nr.38) teritorijai starp Gaiziņa ielu, Gogoļa ielu, Turgeņeva ielu un Maskavas ielu, kā arī 
Latviešu strēlnieku laukuma teritorijai. 

 viens Rīgas domes lēmums par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam 
Ozolciema ielā (kadastra Nr. 0100 107 2244) un tam pieguļošai teritorijai atbilstoši Rīgas 
domes 01.08.2006. lēmumam Nr. 1369 „Par būvniecības un rekonstrukcijas moratorija 
noteikšanu dzīvojamo mikrorajonu pagalmu un publisko apstādījumu teritorijās”. 

 Rīgas domes 07.03.2006. lēmums Nr.925 „Par Klīversalas detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī 
sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”. 

 Rīgas domes 07.03.2006. lēmums Nr.926 „Par Mežaparka vienotās teritorijas 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežās un darba 
uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”. 

 sagatavošanas stadijā vēl ir 10  Rīgas domes lēmuma projekti par detālplānojumu 
izstrādes uzsākšanu. 

 Sagatavotas 983 izziņas par zemes gabalu atļauto izmantošanu, kā arī ~ 358 darba uzdevumi 
nekustamā īpašuma veidošanai. 

 Pilsētvides kvalitātes nodaļa 

 Līdzdalība Rīgas pilsētas apstādījumu un citu dabas teritoriju attīstības koncepcijas 2007.-
2008.gadam izstrādāšanā, sadarbojoties ar Rīgas ilgtspējīgas attīstības centru „Agenda 21”. 

 Līdzdalība apstādījumu saglabāšanas un attīstības saistošo noteikumu izstrādē, sadarbojoties ar 
Rīgas ilgtspējīgas attīstības centru „Agenda 21”. 

 
5. EKONOMIKAS PĀRVALDE 

 Analītiskās plānošanas nodaļa 

 Sadarbībā ar Pasaules banku veikts pētījumu „Rīgas attīstības stratēģijas uzraudzības vadlīnijas”. 

 Izstrādāts Rīgas domes instrukcijas projekts, kas paredz Rīgas domes stratēģijas uzraudzības 
sistēmas īstenošanas kārtību.  

 Dalība Rīgas domes sadarbības projektos: 

 Rīgas domes un Pasaules bankas sadarbības projekts „Citties Alliance”.  

 Projekta „Managing Urban Environment – 25” ietvaros tika veikta sākotnējā Pilsētas 
attīstības departamenta Vides pārskata sagatavošana.  

 Starptautiska projekta „Ilgtspējīgas pārvaldes integrēti risinājumi Baltijas pilsētās 
(SUSTAINMENT)” vadīšana, kura ietvaros notika 2.starptautiskā SUSTAINMENT 
darba grupas semināra organizēšanā  Rīgā, kurā dalību ņēma 51 dalībnieks no Latvijas, 
Somijas, Zviedrijas, Polijas, Lietuvas un Krievijas. 

 Sagatavoti analītiski pārskati, tai skaitā: 

 „Ostas devums Latvijas ekonomikai”; 

 „Open info” CD „Latvija un Hokejs” sadaļa „Rīga – Latvijas galvaspilsēta; 

 Raksts izdevumā „Baltic Rim Economies par Rīgas lomu Baltijas jūras reģionā; 

 Sagatavota informācija Labklājības departamentam „Par darbaspēka mobilitāti Rīgā” 
BaltMet konferencei Stokholmā.  



 

 Dalība  dekonomiskās attīstības veicināšanas pasākumos:  

 Pilsētas attīstības un plānošanas tendenču prezentācija „Moody’s Investors Service 
Limited” kredīta reitinga aģentūrai un tikšanās ar starptautiskās kredītreitingu aģentūras 
Standard & Poor’s pārstāvjiem; 

 Pilsētas attīstības un plānošanas prezentācija 100 cilvēku lielai Nīderlandes plānotāju un 
attīstītāju delegācijai Rīgas domē; 

 Prezentācija Īrijas investoru grupai; 

 Prezentācija Nīderlandes- Latvijas Tirdzniecības Kameras un Friesland House biroja 
dibināšanai. 

 Dalība Rīgas domes projektu ekspertu padomē.  

 Pašvaldību iepirkumu nodaļa 

 Sagatavoti 360 Rīgas pilsētas attīstības fonda jautājumi. 

 Organizēti 56 attīstības priekšlikumu konkursi. 

 Veikti 200 iepirkumi pašvaldības vajadzībām, t.sk. 15 konkursi, 185 cenu aptaujas. 

 Salīdzinājumam: 

2005. gadā sagatavoti 349 Rīgas pilsētas attīstības fonda jautājumi, organizēti 22 Attīstības 
priekšlikumu konkursi un veikti 161 iepirkumi pašvaldības vajadzībām, t.sk. 6 konkursi, 153 
cenu aptaujas un 4 sarunu procedūras. 

 Mārketinga nodaļa 

 Rīgas prezentācijai ārvalstīs tika organizēti sekojoši pasākumi un aktivitātes: 

 Rīgas kā Pasaules hokeja čempionāta uzņemošās pilsētas reprezentācija Briselē; 

 Rīgas pilsētas dalība „26. starptautiskajās Hanzas dienās” Osnabrikā, Vācijā; 

 Rīgas pilsētas dalība 10. starptautiskajā arhitektūras biennālē Venēcijā; 

 Rīgas pilsētas reprezentācija projektā „Rīgas dienas Hamburgā”; 

 Rīgas pilsētas dalība lielākajā Centrāleiropas nekustamā īpašuma izstādē „Expo Real 
2006”  Minhenē, Vācijā; 

 Dalība starptautiskās organizācijas „Jauno laiku Hanzas savienība” rudens komisijas sēdē; 

 Rīgas pilsētas dalība starptautiskajā arhitektūras pieminekļu aizsardzības izstādē 
„Denkmal 2006”. 

 Organizēti sekojoši pasākumi Rīgā: 

 Vīnes pilsētas arhitektūras, pilsētplānošanas un uzņēmējdarbības vides reprezentācija 
Rīgā: konference un arhitektūras izstāde; 

 Sanktpēterburgas dienas Rīgā; 

 Starptautiska konference „Rīgas Forums 2006”; 

 Dalība ar Rīgas stendu izstādē „Nekustamais īpašums 2006”; 

 Rīgas pilsētas karšu un tūrisma norāžu dizaina izstrāde, tehniskā projekta sagatavošana un 
četru Rīgas pilsētas karšu un tūrisma norāžu uzstādīšana; 

 Rīgas pilsētas mārketinga stratēģijas izstrāde; 



 

 Rīgas vecpilsētas digitālā maketa izstrāde; 

 Bordo oficiālās delegācijas uzņemšana saistībā ar valsts mēroga projektu „Francijas 
pavasaris”; 

 Oslo pilsētas pašvaldības delegācijas uzņemšana saistībā ar projektu „Pilsētvides 
attīstība”; 

 Ārvalstu diplomātisko misiju vadītāju delegācijas uzņemšana saistībā ar diplomātiskā 
korpusa gadskārtējo sanākšanu Rīgā; 

 Amsterdamas pilsētas domes pārstāvju uzņemšana un semināra „Pilsētas mārketings” 
nodrošināšana; 

 Vīnes arhitektūras ekspertu delegācijas uzņemšana; 

 Astoņu runu un četru tēžu sagatavošana Rīgas pilsētas prezentācijas vajadzībām. 

 Izdoti informatīvie materiāli: 

 Brošūra „Rīga” krievu valodā; 

 Brošūra „Rīga” angļu un vācu valodā; 

 Katalogs „Rīgas ekonomiskais profils” angļu valodā; 

 Buklets „Būvējam Rīgā” latviešu valodā; 

 Brošūra „Rīga kājāmgājējiem” vācu un angļu valodā; 

 Katalogs „Rīgas ekonomiskais profils” vācu valodā. 

 Investīciju un attīstības projektu nodaļa 

 Izstrādāts jauns reklāmas nodevas aprēķinu algoritms un veikti reklāmas nodevas prognožu 
aprēķini, kas tika apstiprināti ar Rīgas domes lēmumu. 

 Organizēts Rīgas pilsētas Būvvaldes funkcionālais audits: 

 funkcionālā audita specifikācijas izstrāde; 

 iepirkuma procedūras organizēšana un līguma noslēgšana ar uzvarētājiem. 

 Kultūras ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai tika iesniegts Valsts 
investīciju programmas pieteikums 2007.gadam valsts investīcijām  Mežaparka Lielās estrādes 
rekonstrukcijai un tika saskaņots finansējuma sadalījuma  kalendārais grafiks 2007.gadam. 

 Iesniegti priekšlikumi Rīgas domes priekšsēdētājam priekšlikumi par „Nekustamā īpašuma 
nodokļu atlaides piemērošana publiskās infrastruktūras izbūves gadījumos”, kā arī notika darbs 
pie nekustamo īpašumu nodokļu atlaižu sistēmas izstrādes kultūras pieminekļu jomā. 

 Izstrādāts funkcionālā audita specifikācija Latvijas Nacionālās operas rekonstrukcijas projektam 
un dokumentācija ir nodota Rīgas pilsētas arhitektu birojam audita procesa realizēšanai. Ar Rīgas 
domes lēmumu Latvijas Nacionālā opera tika nodota SIA „Rīgas nami” apsaimniekošanā, kā arī 
tika nolemts esošo dokumentāciju nodot SIA „Rīgas nami”, lai varētu turpināt rekonstrukcijas 
projektēšanas darbus. 

 Rīgas administratīvā centra projekta ietvaros: 

 Rīgas domes prezidija 01.12.2005. sēdē Nr.87 (protokols Nr. 28; 2.§) tika atbalstīts Rīgas 
domes Pilsētas attīstības departamenta lūgums un Rīgas domes jaunās administratīvās 
ēkas priekšprojekta darbu turpināšanai no Rīgas pilsētas attīstības fonda līdzekļiem; 

 Rīgas domes administratīvās ēkas projekta finansēšanas un realizēšanas scenāriju 
izstrāde; 



 

 Administratīvā centra Torņkalnā esošās un nepieciešamās transporta infrastruktūras 
fragmentu modelēšana; 

 Administratīvā centra Torņkalnā esošās un nepieciešamās transporta infrastruktūras 
pētījuma izstrāde; 

 Organizēta starptautiska Baltijas valstu arhitektu konference par administratīvā centra 
izveidi Torņkalnā. 

 Sagatavots salīdzinošs materiāls par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas Gaisma” piedāvāto 
biznesa plānu un starptautiskas kompānijas sagatavoto Rīgas apgaismes projekta ieviešanas 
modeli (priekšizpēti), kas balstīts uz PPP pamatprincipiem Rīgas apgaismes sistēmas 
atjaunošanas projekta realizācijai un ar pavadvēstuli nosūtīts A.Aksenokam un A.Požarnovam. 

 Starptautisko projektu nodaļa 

 Apkopoti Rīgas domes iestāžu priekšlikumi un sagatavoti komentāri par Darbības programmām 
un Darbības programmu papildinājumiem. Aizstāvētas Rīgas domes noteiktās prioritātes sarunās 
un diskusijās ar nozaru ministrijām. 

 Organizēts Ekspertu padomes darbs ar mērķi nodrošināt projektu ideju izvērtēšanu iekļaušanai 
Rīgas domes Projektu ideju grāmatā. Desmit ekspertu padomes sanāksmēs kopā tika izvērtētas 
495 projektu idejas, un tika sniegti komentāri un ieteikumi to kvalitātes uzlabošanai. 

 Organizētas sekojošas apmācības Rīgas domes struktūrvienībām un pašvaldību iestādēm: 

 par projektu ideju definēšanu, ievadīšanu projektu datu bāzē - 11 semināri, 143 RD 
darbiniekiem no 22 RD iestādēm; 

 par projektu ideju identificēšanu, projektu datu bāzes inventerizācijas pamatprincipi – 11 
trīs dienu semināri, 143 RD darbiniekiem no 22 RD iestādēm,  

 par projektu novērtēšanu un ieviešanu, 19 RD darbiniekiem; 

 informatīvie semināri par RD projektu ideju grāmatas gatavošanu, Darbības programmām 
un Pilsētas investīcju programmu, 4 semināri. 

 Regulāras tikšanās ar potenciāliem ārvalstu sadarbības partneriem, kā prioritārs virziens tiek 
uzskatīta sadarbība ar  TACIS valstīm (Kazahstāna, Uzbekistāna, Ukraina, Baltkrievija, 
Krievija), lai veidotu kopīgus projektus. 

 Komunikācija ar Rīgas pilsētas un reģiona pārstāvniecību Briselē, īpaši par atbalsta 
instrumentiem nākamajā plānošanas periodā. 

 septembrī - oktobrī notika pieredzes apmaiņas braucieni uz Briseles pārstāvniecību, kuru 
ietvaros darbinieki iepazinās ar pārstāvniecības darbību, apmeklēja seminārus un 
informatīvos pasākumus, iepazinās ar citu reģionu pārstāvniecību birojiem. 

 prezentācija un dalība oktobrī Briselē notikušajā gadskārtējā Eiropas reģionu un pilsētu 
nedēļā - Open Days, ko organizēja ES Reģionu komiteja (Committee of the Regions) un 
Reģionālo lietu ģenerāldirektorāts (DG Regio).  

 Gada sākumā tika apkopota informācija par Rīgas domes struktūrvienībām nepieciešamo 
finansējumu projektu sagatavošanai un tehnisko projektu izstrādei. 

 Sagatavoti 135 atzinumi par Eiropas Savienības finansējuma piesaisti prioritārajiem Rīgas domes 
projektiem. 

 Sagatavoti 5 projektu pieteikumi. Tā kā finansējums projektu pieteikumu gatavošanai netika 
piešķirts, darba veikšanai tika piesaistīti praktikanti un prakses vadītāja, izmantojot projekta 
finansējumu. Gada beigās tika iesniegts arī viens Valsts investīciju programmas projekts. 



 

 Identificēti nozīmīgi projekti nākamajam plānošanas periodam (Rīgas zinātniski tehnoloģiskias 
parks, Rīgas koka apbūves restaurēšana un jauna tūrisma produkta izdveide, Rīgas zooloģiskā 
dārza jaunās ziloņu mājas izveide un ambulances attīstība, Kino Rīga atjaunošana). 

 Projektu vadības sistēmai ir pievienotas 43 jaunas ES programmas un ievietoti 38 projektu 
pieteikumu konkursi. 

 Dalība 14 projektu ieviešanā: 

 Rīgas pilsētas un ostas integrācija TEN-T ceļu tīklā (ViA Baltica Ziemeļu koridors Rīgā); 

 Neatliekamās palīdzības sniegšanas uzlabošana klīniskajā slimnīcā „Gaiļezers’’;  

 Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, 
integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Rīgas reģionā; 

 Baltijas metropoļu inovāciju stratēģija (BaltMet Inno); 

 Baltijas metropoļu kopprojekts koordinētas investīciju vadības pieejas izstrādei un 
pielietošanai Baltijas jūras reģionā (BaltMet Invest); 

 Hanse Passage; 

 Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centrs; 

 Saskaņotas projektu ideju izstrādes mehānisma izveide Baltijas jūras reģionā (E-
Pipelines); 

 Sadarbība tehnoloģiju un inovāciju jomā starp uz tehnoloģijām orientētiem mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem Baltijas valstīs, Polijā, Zviedrijā un Vācijas galvaspilsētas reģionā 
(Teico-Net); 

 LogOn Baltic; 

 Zināšanu pārneses centra izveide (Rīgas Institūts); 

 Darba prakses vietu izveide jauniešiem bezdarbniekiem ar augstāko izglītību Rīgas domes 
struktūrvienībās; 

 Tālākizglītības programmas „ES Struktūrfondu projektu sagatavošana un vadīšana” 
izveide un īstenošana Rīgas domes projektu koordinatoriem; 

 Rīgas mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības 
stratēģijas ieviešanai. 

 Izveidots Baltijas Metropoļu sekretariāts,  izstrādāta sekretariāta darbības stratēģija 2006.-
2007.gadiem. 

 Darbs pie Rīgas reģiona projektu vadības sistēmas pilnveidošanas: 

 PVS adreses maiņa no http://projekti.latreg.lv uz http://www.rigasprojekti.lv 

 PVS drošības uzlabošana – SSL sertifikāts, piespiedu lietotāja paroles maiņa, lietotāja 
vārda automātiska ģenerēšana 

 uzsākts izstrādāt projekta uzstādījumus 

 izveidots tehnikas uzskaites modulis 

 tehniski un vizuāli uzlabojumi visos moduļos 

 moduļa „aktivitātes” izveidošana, ļaujot efektīvāk un ērtāk strukturizēt un kontrolēt 
projektu ievešanu; 

 moduļa „partneri” izveidošana, dodot iespēju atrast pamatinformācija par projekta 
partneriem; 



 

 moduļa „noslodze” izveidošana, būtiski atvieglojot darba uzskaiti projekta darbiniekiem 
un projekta vadītājam; 

 valūtas kursa menedžera izstrāde, kas ļauj patstāvīgi ievadīt valūtas kursu; 

 valodu menedžeris, atvieglojot iespēju datu bāzi pārtulkot jebkurā pasaules valodā; 

 izveidots investīciju objektu modulis; 

 amata menedžeris, kas ļauj lietotājiem pievienot amata nosaukumu katrā projektā; 

 izveidots lietotāju tiešsaistes menedžeris, kas ļauj redzēt lietotāju pieslēgumu PVS; 

 izveidots universāls atskaišu modulis, kas ļauj katram lietotājam izveidot atskaiti ar sev 
nepieciešamo informāciju; 

 izveidotas Pilsētas investīciju programmas 2007.gadam un Projektu ideju grāmatas 
atskaites; 

 izveidots jauns, lietotājiem parocīgāks PVS noformējums; 

 izveidots darba izpildes un kontroles modulis, kurš ļauj atbildīgajām personām kontrolēt 
darba izpildes gaitu; 

 veikti uzlabojumi budžeta un noslodzes moduļos; 

 izveidota iespēja saglabāt rezultātus PIP atskaitē; 

 izveidota iespēja  projektu ievades formā pievienot projekta pieteikumam pievienojamos 
dokumentus. 

 PVS ieviesta Vidzemes aģentūrā, Valmieras pašvaldībā, LU un RTU. 

 Izstrādāta Rīgas attīstības aģentūras vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģija 2006. -2010. 
un sagatavots Rīgas attīstības projektu aģentūras izveides pamatojums. 

 
6. DIENVIDU TILTA BŪVES DIREKCIJA 

 Pabeigta Dienvidu tilta laidumu metāla konstrukciju uzbīdīšana. 

 Veikta estakādes pāri Krasta un Maskavas ielām balstu un laidumu betonēšana orientējoši 50% 
apjomā. 

 Izbūvētas inženierkomunikācijas Daugavas kreisajā un labajā krastā. 

 Izpildīti būvdarbi un pieņemts ekspluatācijā Dienvidu tilta apbraucamā ceļa 2.etaps. 

 Izpildītais kopējais būvdarbu apjoms Dienvidu tilta ar pieejām pirmās kārtas būvniecībā - 
42038103 LVL. 

 Sagatavoti un iesniegti materiāli Latvijas Republikas Ministru Kabinetā un Saeimā par Latvijas 
Mākslinieku savienībai piederošā īpašuma Maskavas ielā 255 atsavināšanu. Likums par 
piespiedu atsavināšanu izsludināts 2006.gada 9.novembrī, līdz ar to novērsts kavējums tilta 
pievedceļu būvniecībā. 

 Izstrādāts un apstiprināts projektēšanas uzdevums Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma 
Brīvības ielas dubliera skiču projekta izstrādei. 

 Izstrādāts un apstiprināts ģeotehniskās izpētes darbu veikšanas uzdevums Rīgas Ziemeļu 
transporta koridora 2.posmam. 

 Izstrādāts un apstiprināts projektēšanas uzdevums Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posmam. 

 Veikta tehniskā apsekošana un izpēte Mežaparka Lielajai estrādei un saņemts Latvijas 
Būvinženieru savienības atzinums. 



 

 Izstrādāts Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas metu projekta izstrādes konkursa nolikums 
pirmajam un otrajam konkursam. 

 Noteikts konkursa Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma Brīvības ielas dubliera skiču 
projekta izstrādes konkursa uzvarētājs. 

 

7. AUDITA NODAĻA 

 Saskaņā ar Departamenta 09.12.2005. rīkojumu Nr. DA-05-305-rs  veikta pārbaude un sagatavots 
Dienesta ziņojums par Departamenta Rīgas pilsētas būvvaldes padomes darba procesu un 
lēmumu pieņemšanas kvalitāti. 

 Saskaņā ar Departamenta 03.01.2006. rīkojumu Nr. DA-06-1-rs veikts audits Departamenta 
Ekonomikas pārvaldes Rīgas pilsētas mārketinga nodaļā izvērtējot iekšējās kontroles darbību, 
tās kvalitāti un efektivitāti struktūrvienībā. Sagatavots audita ziņojums Nr. 1/2006 un audita 
ieteikumi.  

 Saskaņā ar Departamenta 30.01.2006. rīkojumu Nr. DA-06-26-rs veikts audits Departamenta 
Pilsētplānošanas pārvaldes Attīstības plānu vadības nodaļā izvērtējot iekšējās kontroles 
darbību, tās kvalitāti un efektivitāti struktūrvienībā. Sagatavots audita ziņojums Nr. 2/2006 un 
audita ieteikumi.  

 Saskaņā ar Departamenta direktora 10.02.2006. vadības uzdevumu veikta pārbaude un sagatavots 
Dienesta ziņojums par apmeklētāju reģistrācijas žurnāliem. 

 Saskaņā ar Departamenta 02.03.2006. rīkojumu Nr. DA-06-61-r veikts audits Departamenta 
Ekonomikas pārvaldes Investīciju un attīstības projektu nodaļā izvērtējot iekšējās kontroles 
darbību, tās kvalitāti un efektivitāti struktūrvienībā. Sagatavots audita ziņojums Nr. 3/2006 un 
audita ieteikumi.  

 Saskaņā ar Departamenta 30.03.2006. rīkojumu Nr. DA-06-82-rs veikta pārbaude par  iepriekš 
sniegto auditu ieteikumu izpildi Ekonomikas pārvaldes Pašvaldību iepirkumu nodaļā, 
Departamenta Saimniecības nodaļā, Direktora birojā un Rīgas pilsētas Būvvaldes Inženieru 
nodaļā. Sagatavots audita ziņojums Nr. 4/2006 un audita ieteikumi.  

 Saskaņā ar Departamenta 21.04.2006. rīkojumu Nr. DA-06-104-rs veikts audits Departamenta 
Pilsētplānošanas pārvaldes Ģenplāna nodaļā izvērtējot iekšējās kontroles darbību, tās kvalitāti 
un efektivitāti struktūrvienībā. Sagatavots audita ziņojums Nr. 5/2006 un audita ieteikumi.  

 Saskaņā ar Departamenta 24.05.2006. rīkojumu Nr. DA-06-134-rs veikts audits Departamenta 
Rīgas pilsētas Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Pilsētvides nodaļas Reklāmas grupā 
izvērtējot iekšējās kontroles darbību, tās kvalitāti un efektivitāti struktūrvienībā. Sagatavots 
audita ziņojums Nr. 6/2006 un audita ieteikumi.  

 Saskaņā ar Departamenta 08.06.2006. rīkojumu Nr. DA-06-145-rs veikts audits Departamenta 
Ekonomikas pārvaldes Starptautisko projektu nodaļā izvērtējot iekšējās kontroles darbību, 
tās kvalitāti un efektivitāti struktūrvienībā. Sagatavots audita ziņojums Nr. 7/2006  un audita 
ieteikumi.  

 Saskaņā ar Departamenta 03.08.2006. rīkojumu Nr. DA-06-189-rs veikts audits Departamenta 
Rīgas pilsētas Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektūras nodaļas Arhitektu grupās 
izvērtējot iekšējās kontroles darbību, tās kvalitāti un efektivitāti struktūrvienībā. Sagatavots 
audita ziņojums Nr. 8/2006 un audita ieteikumi.  

 Saskaņā ar Departamenta direktora 01.09.2006. rezolūciju veikta pārbaude un sagatavots 
Dienesta ziņojums par lietas būtības noskaidrošanu attiecībā uz 30.08.2006. Rīgas pilsētas 
Būvvaldes vadītāja dienesta ziņojumā minētajiem faktiem. 



 

 Saskaņā ar Departamenta 20.09.2006. rīkojumu Nr. DA-06-215-rs  veikta pārbaude un sagatavots 
atzinums (sadarbībā ar Juridiskās nodaļas vadītāju) par projekta „Tirdzniecības un biroja ēka 
„Dzelzavas centrs” Rīgā, Dzelzavas ielā b/n zemes gabalā ar kadastra Nr. 01000712137” 
saskaņošanas, akceptēšanas un Administratīvā procesa likuma un citu būvniecības procesu 
reglamentējošo tiesību normu ievērošanas administratīvajā lietā likumību.  

 Saskaņā ar Departamenta 20.09.2006. rīkojumu Nr. DA-06-216-rs veikts audits Departamenta 
Rīgas pilsētas Būvvaldes Rīgas pilsētas Būvinspekcijā izvērtējot iekšējās kontroles darbību, tās 
kvalitāti un efektivitāti struktūrvienībā. Sagatavots audita ziņojums Nr. 9/2006 un audita 
ieteikumi.  

 Saskaņā ar Departamenta 11.10.2006. rīkojumu Nr. DA-06-228-rs  veikta pārbaude un sagatavots 
atzinums par Departamenta Administrācijas vadītāja kā atbildīgās personas par Departamenta 
administratīvā procesa atbilstību normatīvajiem aktiem atbildību atbilstoši Darba likuma 101. 
panta otrajai daļai par Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 09.10.2006. atzinumā 
konstatētajiem pārkāpumiem. 

 Saskaņā ar Departamenta 30.10.2006. rīkojumu Nr. DA-06-242-rs  veikta pārbaude un sagatavots 
pārskats ar priekšlikumiem Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 09.10.2006. atzinumā 
minēto nepilnību novēršanai.  

 

Direktors                                                                                                      Vilnis Štrams 


