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RĪGAS DOMES 
PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA 

VADĪBAS ZIŅOJUMS 
2011 

 
2011.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk tekstā – Departaments) 

nodrošināja savu funkciju izpildi saskaņā ar 2011.gadā apstiprinātajām budžeta programmām ar 
kopējo budžetu LVL 1 548 179. 
 
Personāla politika  

Departamenta amatu skaits 2011.gada sākumā un beigās  - 89 amata vietas. 2011.gadā 
pieņemts darbā 21 darbinieks un atbrīvoti 15 darbinieki, ieskaitot darbiniekus, kas nodarbināti 
Departamenta realizētajos projektos. 

Ar mērķi uzlabot darbinieku darba apstākļu un darba vidi, Departamentā tika veikta darba 
vides risku novērtēšana, kā arī organizēta darbinieku aptauja par iekšējo komunikāciju, darba 
apstākļiem un vēlamajiem uzlabojumiem. 

Darbinieku kvalifikācijas līmeni nodrošina regulāri mācību apmeklējumi par budžetā 
mācībām atvēlētajiem līdzekļiem un bezmaksas mācību apmeklējumi (Personāla vadīšanas 
asociācijas, Darba devēju konfederācijas, Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas 
piedāvātās mācības un citas iespējas). 

2011.gadā Departamentā nodrošinātas 11 prakses vietas dažādu augstāko izglītības iestāžu 
studentiem. 

 
Kvalit āte un risku vadība 

2011.gadā tika aktualizēts Departamenta pretkorupcijas pasākumu plāns, papildinot to ar 5 
pasākumiem – atsevišķu iepirkuma komisiju izveide katram iepirkumam, apzināt korupcijas 
riskam pakļautos amatus un izstrādāt iekšējās kontroles mehānismus, ievērot normatīvos aktos 
noteiktās prasības amatpersonām, kontrolēt amatpersonu amatu savienošanu un izvērtēt interešu 
konflikta riskus amatpersonām. 

Izpildot Departamenta pretkorupcijas pasākuma plānu, Departamenta darbiniekiem tika 
organizēts seminārs sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par interešu 
konflikta novēršanas aktuālajiem jautājumiem un valsts amatpersonu profesionālo ētiku. 

2011.gadā Departamentā notika kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas 2. uzraudzības 
audits atbilstoši standarta ISO 9001:2008 prasībām. Tika veikti 6 kvalitātes vadības sistēmas auditi 
un izveidotas 8 procesu shēmas. Sagatavots risku novēršanas/mazināšanas pasākumu plāns procesā 
„Zemes robežu apgrūtinājumu plānu saskaņošana”. 
 
Iepirkumi 

2011.gadā veikti 23 iepirkumi Departamenta vajadzībām un 4 iepirkumi Rīgas pilsētas 
būvvaldes (turpmāk tekstā – Būvvalde) vajadzībām. 
 
IT risin ājumi/ E – pakalpojumi 

2011.gadā ir papildinātas mājas lapas www.sus.lv, www.rdpad.lv, www.investeriga.lv, 
www.apkaimes.lv un uzlabota to funkcionalitāte. Projekta “Baltijas jūras reģiona sadarbības tīkla 
projekts - Eko reģions“ ietvaros izveidota www.sus.lv vides sadaļa, vides monitoringa veikšanai, 
kā arī izveidota mājas lapas versija angļu valodā. 

Uzlabota e-pakalpojumu Sabiedrības līdzdalība (izveidota universāla anketa, apspriešanu 
ģeogrāfiskā piesaiste un attēlošana kartē), Infrastruktūras nodeva un Koki funkcionalitāte. 

2011.gadā tika veikts Rīgas domes ģeogrāfisko informācijas sistēmu audits ar mērķi apkopot 
informāciju par Rīgas domes pārvaldībā esošajām, t.sk. SIA „Rīgas ĢeoMetrs” deleģētajām 
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ģeogrāfiskajām un ģeotelpiskajām informācijas sistēmām, veikt apkopotās informācijas analīzi un 
apzināt turpmākos šo sistēmu attīstības scenārijus, kontekstā ar Departamenta pārziņā esošo Rīgas 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (RĪĢIS). Audita rezultātā tika sagatavoti šādi priekšlikumi – 
noteikt vienu atbildīgo struktūrvienību Rīgas domes rīcībā esošās ģeotelpiskās informācijas 
resursu pārvaldībai un veikt ģeogrāfisko datu saturošo informācijas resursu konsolidēšanu. 
 
Lietvedība un klientu apkalpošana 

Departamenta dokumentu apritē 2011.gadā ir saņemti 4462 korespondences dokumenti, 
izsūtīti 4250 korespondences dokumenti, sagatavoti 2720 faktu fiksējošie dokumenti (izziņas, 
pilnvaras, atzinumi, akti, ziņojumi), 45 projekti Rīgas domes lēmumiem, kā arī sagatavoti un/vai 
izskatīti 60 Rīgas domes iekšējie normatīvie akti.  

2011.gadā ir ieviesta stingrāka kontrole dokumentiem, ar mērķi nodrošināt to izpildi 
noteiktajos termiņos, par termiņa kavējumu elektroniski informējot Kvalitātes un risku vadītāju un 
norādot termiņa kavējuma iemeslu un tālākās darbības, lai novērstu neizpildi.  

No 2011.gada jūlija līdz 2011.gada decembra beigām tika organizēta apmeklētāju 
reģistrēšanas kampaņa ar mērķi apzināt apmeklētāju skaitu, visbiežāk uzdotos jautājumus un 
apmeklētāju pieņemšanai/konsultēšanai patērēto laiku. Ņemot vērā kampaņas rezultātus, ir plānots 
uzlabot iedzīvotāju informēšanu par neskaidrajiem jautājumiem, izvēloties atbilstošus un efektīvus 
informēšanas kanālus, tādējādi mazinot klātienes konsultācijas un administratīvo slogu gan 
klientiem, gan darbiniekiem. 
 
Būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība 

2011.gadā Departaments gatavojis administratīvo aktu, lēmumu un vēstuļu projektus, kā arī 
pārstāvējis pašvaldības intereses tiesā, turpinot veikt būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzības 
funkcijas. 

Par Departamenta lēmumiem tiesa ir taisījusi: 
� 41 labvēlīgu nolēmumu, no kuriem 26 ir stājušies spēkā, bet 15 pārsūdzēti; 
� 10 nelabvēlīgus nolēmumus, no kuriem 4 ir stājušies spēkā, bet 6 Departaments ir 

pārsūdzējis; 
� 9 lēmumus par tiesvedības izbeigšanu; 
� 2 nolēmumus, ar kuriem pieteikums daļā apmierināts, daļā noraidīts, daļā izbeigta 

tiesvedība, nolēmums pārsūdzēts; 
� 1 lēmumu par tiesvedības apturēšanu lietā. 

 
Departaments ir izdevis 41 administratīvo aktu, ar kuriem atstāti spēkā Būvvaldes pieņemtie 

lēmumi, 20 administratīvos aktus par Būvvaldes pieņemto lēmumu atcelšanu sakarā ar materiālo 
un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem, 111 starplēmumus un 46 cita veida galīgos lēmumus 
administratīvajās lietās. 

Departaments ir gatavojis priekšlikumus, sniedzis skaidrojumus un atzinumus Būvvaldei, 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, Latvijas Pašvaldību savienībai, Valsts Zemes 
dienestam, Jūrmalas pilsētas domei, Latvijas Interneta asociācijai, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai, Ekonomikas ministrijai u.c. valsts un pašvaldību institūcijām jautājumos, kas 
saistīti ar normatīvo aktu piemērošanu un pilnveidošanu teritorijas plānošanā un būvniecībā. 
 
Infrastrukt ūras nodevas administrēšana 

Departaments ir turpinājis darbu pie pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras 
uzturēšanu un attīstību Rīgā (turpmāk tekstā – Infrastruktūras nodeva)  administrēšanas 
uzlabošanas. Ir izstrādāti un 2011.gada 20.jūlij ā apstiprināti Departamenta iekšējie noteikumi 
Nr.DA-11- 5-nts „Pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā 
administrēšanas kārtība” un grozīti Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošie noteikumi Nr.146 
„Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu Rīgā”. Izstrādātie iekšējie 
noteikumi detalizēti reglamentē Infrastruktūras nodevas iekasēšanas un parādnieku 
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administrēšanas kārtību, kā rezultātā ir uzlabojusies nodevas administrēšanas kvalitāte un 
efektivitāte, kā arī  darbs ar parādniekiem un nokavēto nodevas maksājumu un nokavējuma naudas 
iekasēšanu.  

Lai pilnveidotu Infrastruktūras nodevas administrēšanu, tai skaitā fonda līdzekļu izlietojumu, 
tika organizēta tikšanās ar Ārvalstu Investoru padomes pārstāvjiem, kas  uzņēmējiem un 
investoriem deva iespēju izteikt savus priekšlikumus, tādējādi nodrošinot privātā sektora iesaisti 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanā.  

2011.gadā Departaments ir iekasējis nodevu par kopējo summu LVL 355 306,99, kas 
pārsniedz 2010.gada nodevas ieņēmumu rādītāju par 206,3%. 

Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda (turpmāk tekstā - Infrastruktūras fonds), kurā tiek 
akumulēti ieņēmumi par nodevu, līdzekļu izlietojums 2011.gadā sasniedza LVL 144 761,94. 
Infrastruktūras fondā piešķirto un neizlietoto līdzekļu apjoms uz 31.12.2011. veidoja LVL 713 
166,01.  Samērā liels Infrastruktūras fonda atlikums ir skaidrojams ar Infrastruktūras nodevas 
administrēšanas uzlabošanos un Rīgas domes struktūrvienību projektu vadības kapacitātes 
nepietiekamību. 
 
Sabiedrības iesaistīšana un ārējā komunikācija 

Turpinot iepriekšējos gados uzsākto sabiedrības iesaistīšanu Rīgas pilsētas attīstības 
jautājumu risināšanā, 2011. gadā liela uzmanība tika pievērsta dažāda vecuma un sociālo slāņu 
sabiedrības informēšanai un aktīvai iesaistīšanai Departamenta kompetencē esošo Rīgas pilsētas 
attīstības jautājumu apspriešanā. Piemēram, nodrošinātas publiskās un sabiedriskās apspriešanas 
ārpus darba laika, dažāda veida semināri, darba grupas un forumi, kā arī nodrošināta pieeja 
aktuālajai informācijai vietnē Twitter, mājas lapā www.rdpad.lv un citās tematiskajās mājas lapās 
(www.apkaimes.lv, www.ziemelukoridors.lv, www.kokariga.lv, www.rigapretpludiem.lv, 
www.sus.lv u.c.). 

2011.gadā kopumā ir notikušas 14 publiskās un sabiedriskās apspriešanas, tai skaitā: 
1) notika 4 būvniecības ieceru publiskās apspriešanas un tika sagatavoti 3 Rīgas domes 

lēmuma projekti: 
� par biroju un dzīvojamās ēkas jaunbūvi Mazā Nometņu ielā b/n (saņemtas 603 

atsauksmes), 
� par viesnīcas „Marriott Hotel Riga” jaunbūvi/ rekonstrukciju Kungu ielā 33, Pasta ielā 2, 

Minsterejas ielā b/n un Minsterejas ielā 2 (saņemtas 30 atsauksmes), 
� par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūvi Ūnijas ielā b/n (saņemtas 12 atsauksmes), 
� par būvniecības ieceri „Mobilo sakaru masts” Rīgā, Jaunciema gatvē 191, kadastra Nr. 

0100 113 0214 (būvniecības ieceres publiskā apspriešana uzsākās 2011.gada nogalē, 
lēmuma projekts sagatavots un iesniegts Rīgas domē 2012.gada februārī); 

 
2) pašvaldības kompetences ietvaros tika noorganizētas 6 ietekmes uz vidi novērtējuma 

(turpmāk tekstā – IVN) procedūras: 
� sabiedriskās apspriešanas organizēšana projektam „VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās 

jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecība Rīgas pilsētas Zemgales 
priekšpilsētā”,  

� sabiedriskā apspriešanā projektam „Minerālmēslu pārkraušanas un īslaicīgas 
uzglabāšanas terminālis (SIA “Riga fertilizer terminal”)”,  

� sabiedriskā apspriešanā projektam „Beramkravu termināļa izveide Kundziņsalā (SIA 
„Senpasaule”)”, 

� sabiedriskā apspriešanā projektam „SIA TEC-2 ūdens sildāmā katla uzstādīšana”, 
� sākotnējā sabiedriskā apspriešanā projektam „Kurzemes loks 3.posms”,  
� sākotnējā sabiedriskā apspriešanā projektam „SIA Rīgas kuģu būvētava” plānotā tērauda 

liešanas ceha rekonstrukcija; 
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3) apspriešanai tika nodotas 4 detālplānojumu 1.redakcijas: 
� teritorijai Dreiliņos, starp Kaivas ielu, A.Deglava ielu, Ē.Valtera ielu un Dzelzavas ielu 

(Dreiliņu apkaimē) 26.04.2011. Rīgas domes lēmums Nr. 3097, 
� zemes gabalam Kaivas ielā bez numura (Dreiliņu apkaimē). Rīgas domes 14.12.2010. 

lēmums Nr.2333, 
� teritorijai Brīvības gatves un Jaunciema gatves krustojumā (Bukultu apkaimē) Rīgas 

domes 14.12.2010. lēmums Nr.2331, 
� zemes gabalam Rīgā, Līduma ielā, Gaiļezera ielā, Hipokrāta ielā un tam piegulošās 
ūdens teritorijai (Mežciema apkaimē). 

 
2011.gadā ir sagatavoti 18 atzinumi par detālplānojumu redakciju izstrādi. 

 
Par būvniecības iecerēm publisko apspriešanu laikā saņemtas 645 un par detālplānojumiem 8 

rakstiskas fizisko un juridisko personu atsauksmes.  
 

Kopumā savu viedokli publiskajās un sabiedriskajās apspriešanās ir izteikuši 653 iedzīvotāji, 
tai skaitā 89 iedzīvotāji savu viedokli ir izteikuši elektroniski e – portālā www.riga.lv. 

 
Raksturīgākais piemērs sabiedrības līdzdalībai un tās paustā viedokļa ietekmei uz  

pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem 2011.gadā bija biroju un dzīvojamās ēkas jaunbūvi Mazā 
Nometņu ielā b/n  tika saņemtas 603 atsauksmes, kā rezultāta Rīgas dome nolemj noraidīt 
sagatavoto lēmumu projektu par būvniecības ieceres akceptēšanu Mazajā Nometņu b/n un tiek 
atbalstīts lēmumprojekts par nekustamā īpašuma Rīgā, Mazajā Nometņu ielā (kadastra Nr.0100 
057 2052), atsavināšanu, turpmāk teritorijas plāna grozījumos piešķirot zemes gabalam 
apstādījumu un dabas teritorijas statusu. 

 
Lai palielinātu iedzīvotāju līdzdalību ar pilsētas attīstību saistīto jautājumu risināšanā, 

2011.gadā Departaments turpināja darbu Rīgas Apkaimju projektā un atbalstīja projekta „Radi 
Rīgu!” iniciatīvu - sakārtot publisko ārtelpu 5 Rīgas apkaimēs. 
 

Rīgas Apkaimju projektā 2011.gadā: 
� (novembrī) norisinājās 2. Rīgas apkaimju forums (piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieku 

no Teikas, Iļģuciema, Torņakalna, Ķengaraga, Mežaparka, Trīsciema un citām 
apkaimēm Rīgā, kā arī pašvaldības un dažādu radošo nozaru speciālisti). Forumā notika 
projektu ideju attīstīšanas sesija „iniciatīvuTALKA“, kur ā tā dalībnieki ieguva kontaktus 
un zināšanas apkaimju iniciatīvu īstenošanai. Forumā tiks sniegtas konsultācijas par 
pilsētplānošanu, projektu uzsākšanu un apkaimju kustību dibināšanu; 

� veikts pētījums „Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība 
Rīgas 58 apkaimēs” un sagatavota  metodoloģija pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 
novērtējumam apkaimju līmenī, kā arī veikts pilot novērtējums Āgenskalna, Mežaparka 
un Purvciema apkaimēm. 2012.gadā pēc iepriekš minētās metodoloģijas tiek plānota arī 
pārējo Rīgas apkaimju novērtēšana; 

� sagatavota nepieciešamā dokumentācija Apkaimju ideju fondam (NVO projektu 
finansēšanai); 

� uzlabota www.apkaimes.lv portāla darbība - draudzīgāka portāla funkcionalitāte un 
pievilcīgāks mājas lapas dizains. 2011.gadā www.apkaimes.lv apskatījuši 14 000 
apmeklētāji.  

 
Sadarbībā ar Britu Padomi Departaments organizēja pirmo pakalpojumu dizaina semināru 

„Tuvāk Tev”, kurā tika popularizēta „dizaina domāšana” pakalpojumu sfēras problēmu risināšanai, 
pakalpojumu veidošanai un efektivitātes novērtēšanai. Pakalpojumu dizaina pieeja ir īpaši 
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noderīga pilsētplānošanā un iedzīvotāju un pašvaldības savstarpējā komunikācijā un sadarbībā, 
plānojot informācijas, transporta, izglītības un kultūras, sociālos un citus pakalpojumus.  

Medijos 2011.gadā ar Departamentu saistītās tēmas tika atspoguļotas 2315 reizes.  
 

Teritorijas pl ānojumi, detālplānojumi un to grozījumu izstrāde un īstenošana 
2011.gadā apstiprināti 3 detālplānojumi un sagatavoti Rīgas domes saistošie noteikumi par 

detālplānojumu apstiprināšanu: 
� detālplānojums teritorijai pie Jaunciema gatves un Brīvības gatves krustojuma (Rīgās 

domes lēmums Nr. 3098; Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 121); 
� detālplānojums teritorijai starp Pulkveža Brieža, Sporta, Skanstes un Hanzas ielām 

(Rīgas domes lēmums Nr. 3099; Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 122); 
� detālplānojums zemes gabalam Kaivas ielā b/n (kadastra Nr.01000922159 un 

Nr.01000922529) (Rīgas domes lēmums Nr. 3288; Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 
133). 

 
Sagatavoti 2 Rīgas domes lēmumu projekti par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu, 

teritorijas robežas un darba uzdevumu apstiprināšanu: 
� detālplānojums teritorijai Rātsupītes ielā b/n; 
� detālplānojums zemesgabalam Ķiburgas ielā. 
Sagatavots iesniegšanai Rīgas domē 1 lēmuma projekts par 9 detālplānojumu izstrādes 

procesa pārtraukšanu. 
2011.gadā kopumā izskatīti 257 zemes ierīcības un robežu noteikšanas projekti un 231 

zemes robežu apgrūtinājumu plāni, kā arī izsniegtas 2260 izziņas par zemes gabalu perspektīvo 
izmantošanu atbilstoši Rīgas attīstības plānojumam, no kurām 2002 izziņas sagatavotas 
elektroniski. 
 
Pilsētvides plānošana  

2011.gada 29.martā apstiprināti grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos „Rīgas 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”(turpmāk tekstā – RTIAN) 17.pielikuma „Galvenās 
aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi” daļā „Sarkanās līnijas”. 

2011.gadā turpinājās aktīvs darbs pie iepriekšējā gadā uzsāktajiem grozījumiem RTIAN, kā 
arī tika veikts pētījums „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos minēto 
paaugstinātas bīstamības objektu radītā individuālā riska novērtējums”. 

2011.gada 13.decembrī pieņemts Rīgas domes lēmums par grozījumu uzsākšanu RTIAN 
15.un 16.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” un „Atļauto stāvu skaita plāns” ar 
mērķi mainīt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu zemesgabalam M.Nometņu ielā (kadastra 
Nr. 0100 057 2052) un zemesgabalam Zebrenes ielā 8 (kadastra Nr. 0100 099 2405). 

 
Sagatavoti 3 Rīgas domes lēmumprojekti par paredzētās darbības akceptēšanu (Rīgas 

Brīvostas apkalpošanai nepieciešamo Rīgas dzelzceļa tīkla staciju un savienojošo sliežu ceļu 
rekonstrukcija, SIA „Naftimpeks” esošā naftas produktu termināla paplašināšanās, minerālmēslu 
pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas termināļa izveides Kundziņsalā).  

 
Sagatavoti un sniegti 7 atzinumi par IVN ziņojumiem: 
� par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukciju (noslēguma ziņojums); 
� par SIA Senpasaule” plānoto beramkravu termināli; 
� par VAS „Latvijas dzelzceļš” plānotās jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas 

būvniecību Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā; 
� par SIA „Riga fertilizer terminal” minerālmēslu pārkraušanas un uzglabāšanas termināli 

(aktualizētais ziņojums);  
� par SIA TEC-2 ūdens sildāmā katla uzstādīšanu; 
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� par SIA KU „Baltic Oil Terminal” naftas produktu termināli (aktualizētais noslēguma 
ziņojums); 

� par SIA „Senpasaule” plānoto beramkravu termināli (aktualizētais ziņojums).  
 

Departamenta pārstāvji ir piedalījušies vairākās dažāda līmeņa dokumentu un normatīvo aktu 
izstrādes darba grupās – Vides un reģionālās aizsardzības ministrijas (turpmāk tekstā – VARAM) 
darba grupās par Piekrastes telpiskā attīstības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam un par teritoriju 
atļautās izmantošanas klasifikatoriem (Ministru kabineta noteikumu projekts kontekstā ar jauno 
Teritorijas plānošanas attīstības likumu), kā arī Rīgas domes saistošo noteikumu „Juglas ezera 
apsaimniekošanas un izmantošanas saistošie noteikumi” un „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla 
lietošanas un uzturēšanas noteikumi” izstrādes darba grupās. 

Izstrādāts saistošo noteikumu „Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas 
noteikumi” projekts. 
 
Rīgas vēsturiskais centrs 

2011.gadā turpinājās darbs pie Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 
plānojuma grozījumu 1. redakcijas izstrādes, t.sk. regulāras darba grupas sanāksmes, kurās tika 
izskatīti iesniegtie priekšlikumi, kā arī darbs pie stratēģiskā IVN pārskata izstrādes. 

2011.gadā tika: 
� pabeigta Daugavas kreisā krasta silueta koncepcija un izstrādātas vadlīnijas, uz kurām 

pamatojoties tiks izstrādāti Rīgas vēsturiskā centra apbūves noteikumi; 
� izstrādāta Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas 1.redakcija;  
� sagatavots un Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 3388 „Par Hanzas šķērsojuma plānotā 

būvniecības varianta akceptēšanu”; 
� uzsākts 11.novembra krastmalas transporta plūsmu izpētes projekts; 
� uzsākts Skanstes apkaimes lokālplānojuma projekts. 

 
Pilsētvides objektu nosaukumu piešķiršana un pārdēvēšana 

Rīgas Vietvārdu un pilsētvides objektu nosaukumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 
2011. gadā ir sagatavojusi un virzījusi Rīgas domē apspriešanai 6 Rīgas domes lēmuma projektus 
un rezultātā Rīgas domē pieņemti šādi lēmumi: 

� par Annas Sakses ielas posma pārdēvēšanu par Roberta Feldmaņa ielu; 
� par Mežrozīšu ielas nosaukuma piešķiršanu; 
� par Teodora Hermanovska vārda piešķiršanu Rīgas ielai;  
� par Islandes skvēra nosaukuma piešķiršanu; 
� par Sporta ielas nosaukuma piešķiršanu Sporta ielas pagarinājumam, Mihaila Tāla vārda 

piešķiršanu ielai; 
� par Remtes ielas posma pārdēvēšanu par Samnera Velsa ielu. 

 
2011. gadā ar Rīgas domes lēmumiem ir piešķirti 3 jauni ielu nosaukumi, pārdēvētas 2 ielas 

un precizēti 2 ielu nosaukumi atbilstoši ielu sarkanajām līnijām. 
Komisija aktīvi l īdzdarbojās Rīgas pilsētas adresācijas sakārtošanas procesā, izskatot 

problemātiskās situācijas kompetences ietvaros un sagatavojot priekšlikumus par jaunu 
nosaukumu piešķiršanu un ielu novietņu precizēšanu (48 ielas Latgales priekšpilsētā, 44 ielas 
Vidzemes priekšpilsētā un 45 ielas Ziemeļu rajonā). 

 
Rīgas ilgtermiņa attīstības plānošana un uzraudzības sistēma 

Ar Rīgas domes lēmumu 2011.gadā tika mainīts Rīgas attīstības programmas termiņš no 
2006. – 2012. gada uz 2010. – 2013. gadu, lai saskaņotu plānošanas periodu ar nacionālo un 
Eiropas Savienības plānošanas periodu.  

Pārskata gadā tika uzsākta Rīgas attīstības programmas 2014.– 2020. gadam izstrāde un 
Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam aktualizācija. 
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2011.gadā tika sagatavots „2010. gada Pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 
2025.gadam un Rīgas attīstības programmas 2006. – 2012. gadam ieviešanu” (pieejams 
www.sus.lv, www.rdpad.lv, drukātā formā – Departamentā), kā arī organizēts seminārs stratēģijas 
uzraudzības koordinatoriem no Rīgas domes iestādēm un struktūrvienībām. Mājas lapu 
www.sus.lv apmeklējuši 10 000 interesentu. Šobrīd informācija mājas lapā pieejama arī angļu 
valodā, kā arī projekta „Baltijas jūras sadarbības tīkla projekta – EKo reģions” ietvaros tā ir 
papildināta ar vides sadaļu vides monitoringa veikšanai atbilstoši jaunizstrādātajai Rīgas vides 
programmai. 

 
2011.gadā projekta „Radi Rīgu” (Departamenta sadarbības projekts ar privātajiem arhitektu 

un ainavu plānotāju birojiem) radošā komanda Rīgas Austrumu izpilddirekcijā pēc pusgada darba 
prezentēja piecu Rīgas apkaimju – Āgenskalna, Bolderājas un Daugavgrīvas, Čiekurkalna, 
Ziepniekkalna un Krasta ielas teritorijas – attīstības vīzijas, kas tika izstrādātas ar mērķi rast 
iedzīvotājiem stratēģiski svarīgas telpas apkaimēs, palīdzot vides sociālajai atjaunotnei un būtu 
dzinējspēks kompleksai ilgtermiņa attīstībai un iedvesmotu iedzīvotājus iesaistīties savas apkaimes 
atdzimšanā. Projektu plānots pabeigt 2012.gadā, ar radošu metožu palīdzību izstrādājot praktiskai 
realizācijai gatavas 5 Rīgas publisko ārtelpu sakārtošanas programmas. 

2011.gadā Departaments līdzdarbojies Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas 
izstrādē, sadarbojās ar VARAM, sagatavojis un sniedzis statistikas informāciju par Rīgu birojam 
EUROSTAT projekta Urban Audit ietvaros un piedalījies ESPON darba grupā. 
 
Rīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana   

2011.gadā organizēta un nodrošināta Rīgas pilsētas un Latvijas uzņēmumu (11 stenda 
partneri, prezentēti vairāk nekā 10 investīciju projekti) dalība izstādē „MIPIM 2011” Kannās, 
Francijā, kas  ir Eiropā nozīmīgākā nekustamā īpašuma un investīciju izstāde – forums.  

2011.gada sākumā tika aktivizēts Rīgas ekonomikas, uzņēmējdarbības un investīciju portāls 
www.investeriga.lv (www.investinriga.com) un gada laikā aktualizēta informācija par investīciju 
un sadarbības projektiem. Portālā ir izveidota datu bāze, kas nodrošina Rīgas uzņēmējiem iespēju 
izvietot bezmaksas informāciju par investīciju un sadarbības projektiem, tādējādi piesaistot 
ārvalstu investoru uzmanību. 

Sagatavots un izdots izdevums „Rīgas ekonomikas profils 2010”. 
 

2011.gadā Departaments organizēja un piedalījās dažādu organizāciju rīkotās aktivitātēs 
(konferences, semināri, izstādes, delegāciju vizītes) kā Latvijā, tā ārvalstīs, lai popularizētu pilsētas 
ekonomikas vides piedāvātās iespējas un informētu par aktualitātēm ekonomikas jomā. 

Aptaujātas un uzsākta sadarbība ar Rīgas prioritāro nozaru asociācijām, identificēti mērķtirgi 
eksporta veicināšanai, kā arī noorganizēta Rīgas prioritāro nozaru uzņēmēju tikšanās ar Pori 
ekonomikas attīstības departamenta pārstāvjiem par eksporta un sadarbības iespējām ar Pori 
uzņēmējiem. Lai veicinātu farmācijas nozares uzņēmumu attīstību, tika nodrošināta Rīgas, Rīgas 
plānošanas reģiona un Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas kopīga dalība 
Centrāleiropas un Austrumeiropas Bioreģionu konsorcija izveidē. Lai veicinātu ekonomikas 
attīstību, nodrošināta Rīgas pārstāvība Latvijas tehnoloģiskā centra, Latvijas Tehnoloģiskā parka 
un starptautiskā pilsētu sadarbības tīkla EUROCITIES Ekonomikas foruma darbībā, kā arī ir 
izveidota darba grupa Rīgas zinātņu parka izveidei. 

Departaments nodrošinājis Rīgas pilsētas pašvaldības dalību gadatirgū „China Business 
Days” Rīgā un pārstāvība nekustamo īpašumu izstādē „Expo Real” Vācijā. 

Kopumā Departaments ir nodrošinājis vairāk nekā 10 ārvalstu delegāciju uzņemšanu un 
informācijas par investīciju un biznesa vidi sniegšanu. 

 
2011.gadā projekta Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centrs (BaSIC) ietvaros Rīgā tika 

izveidots Tirgus piekļuves punkta (turpmāk – TPP). TPP galvenie uzdevumi, sadarbojoties 
projektā iesaistīto pušu pārstāvjiem, ir nodrošināt vietējiem uzņēmējiem bezmaksas kvalitatīvu 
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informāciju par biznesa paplašināšanu ārvalstīs, ārvalstu uzņēmējiem sniegt informāciju par 
uzņēmējdarbības iespējām Rīgā, uzņēmējdarbības uzsākšanu un palīdzēt atrast sadarbības 
partnerus.  

 
2011.gada otrajā pusē Uzņēmējdarbības koordinācijas centra (turpmāk – UKC) likvidēšanas 

rezultātā tika pārņemta: 
� projekta „Duka” un Investīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas padomes sekretariāta 

funkcija; 
� grantu programmas „Atspēriens” administrēšana. 

 
Grantu programmā „Atspēriens” AS „Swedbank” 2011.gadā piešķīra finansējumu LVL 

20 000 apmērā. Programmas ietvaros kopumā tika sniegts atbalsts 69 uzņēmējdarbības idejām, no 
kurām 32 ir ieviestas. 2011.gadā tika piešķirti 22 jauni granti  uzņēmējdarbības idejām par kopējo 
atbalsta summu LVL 101 608,99. 
 
Projektu sagatavošana un administrēšana 

Departaments 2011.gadā sadarbībā ar dažādām iestādēm ir turpinājis ieviest šādus projektus, 
kā arī sagatavojis un uzsācis vairākus jaunus projektus: 

 
 
1) Rīgas Ziemeļu transporta koridors 

 
2011.gadā turpinājās Rīgas Ziemeļu transporta koridora (turpmāk tekstā – Ziemeļu koridors) 

projekta sagatavošana Eiropas Komisijas (EK) piešķirtā Eiropas transporta tīkla (turpmāk - TEN-
T) budžeta līdzfinansējuma ietvaros. 
 

� 2010.gada 27.decembrī sekmīgi noslēdzās pirmā – TEN-T 2005 projekta „Rīgas pilsētas 
un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā” aktivitāšu īstenošana (projekts tika īstenots laika 
posmā no 2006.gada līdz 2010.gadam). 

2011.gadā tika gatavotas un EK iesniegtas projekta tehniskās un finanšu atskaites. EK 
2011.gada jūlij ā pieņēma lēmumu par projekta līdzfinansējuma noslēguma maksājuma veikšanu 
projekta īstenotājam pilnā apmērā. Kopējie projekta izdevumi tā īstenošanas gaitā –  LVL 
6 309 221, tai skaitā LVL 2 629 878 – EK finansiālais atbalsts un LVL 3 679 343 – Rīgas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums. 
 

� 2011.gadā turpinājās otrās – TEN-T 2007 programmas īstenošana – „Rīgas pilsētas un 
Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: Ziemeļu koridora projekta pētījumu pabeigšana”. 

Kopējie plānotie TEN-T 2007 projekta izdevumi tā īstenošanas gaitā – LVL 5 244 666, tai 
skaitā – EK finansiālais atbalsts – LVL 2 012 094 un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 
LVL 3 232 572 (attiecināmie un neattiecināmie izdevumi). 

 
Ziemeļu koridora projekta sagatavošana 

1.posms: 
� Atbilstoši 2010.gada 26.oktobra Rīgas domes lēmumam Nr.2108 "Par Rīgas Ziemeļu 

transporta koridora 1.posma izbūvei nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem" 
nekustamo īpašumu ieguves jautājums deleģēts Rīgas domes Īpašuma departamentam. 

� 2011.gada 29.martā Rīgas domes sēdē ar lēmumu Nr.RD-11-2863-lē (prot. 52§37) tika 
apstiprināti grozījumi Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam, apstiprinot arī 
Ziemeļu koridora projekta 1. un 2. posmam nepieciešamās ielu sarkanās līnijas. 

� 2011.gada martā Ziemeļu koridora projekta 1.posma 1.kārtas īstenošanas priekšlikums 
(Brīvības ielas dubliera 1.kārtas risinājums kā patstāvīgs projekts jeb Starta projekts) tika 
iesniegts izskatīšanai LR Ekonomikas, Finanšu un Vides aizsardzības un reģionālās 
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attīstības ministrijām, un atkārtoti arī Satiksmes ministrijai, ar lūgumu piešķirt Starta 
projektam finansējumu no Kohēzijas fonda, atbilstoši Starta projekta attiecināmo 
izmaksu aplēsēm.  

� Tika pārstrādāts laika grafiks un uzsāktas aktivitātes, lai Starta projekta īstenošanai būtu 
iespējams piesaistīt Kohēzijas fonda līdzekļus 2014.-2020.gada plānošanas perioda līdz 
pat 85% apmērā no projektēšanas un būvniecības izdevumiem. Veiktās izpētes rāda, ka 
Starta projekta ekonomiskie ieguvumi 5,53 reizes pārsniedz tā izmaksas. 

2.posms: 
� 2011.gadā tika izstrādāta tehniskā specifikācija un sagatavots projektēšanas uzdevums 

Daugavas Ziemeļu šķērsojumam (Ziemeļu koridora 2.posma daļas no Daugavgrīvas ielas 
līdz Ganību dambim) iegremdētā tuneļa versijas skiču projekta izstrādei un skiču 
projekta izstrādes konkursa piedāvājumu izvērtēšanai. 

� 2011.gada jūnijā tika izdoti VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Tehniskie 
noteikumi RI 11 TN 0221 „Iegremdētā tuneļa būvniecības ieceres, posmā no 
savienojuma ar Daugavgrīvas ielu līdz savienojumam ar Ganību dambi, skiču projekta 
izstrāde”; 

� 2011.gada augustā tika sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija skiču projekta 
izstrādes iepirkuma veikšanai Daugavas Ziemeļu šķērsojuma iegremdētā tuneļa 
alternatīvai posmā no Daugavgrīvas ielas līdz Ganību dambim. 

3.un 4.posms: 
� Pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un Vides pārraudzības valsts 

biroja sniegto atzinumu par projekta IVN, kā rezultātā tika veiktas korekcijas un 
precizējumi projekta risinājumos, 2011.gada sākumā Babītes novada pašvaldības domē, 
Jūrmalas pilsētas domē un Rīgas domē tika pieņemti lēmumi par 3.un 4.posma skiču 
projekta ģenerālvariantu, paredzot 2.piedāvātā trases varianta skiču projekta turpmāku 
izstrādi. 

� 2011.gada oktobra beigās tika pabeigta Ziemeļu koridora 3. un 4.posma skiču projekta 
izstrāde (izstrādāja a/s „Ceļuprojekts”). 

 
Projekta nozīmīgākie tehniskie, juridiskie un finanšu pētījumi 

2011.gada galvenie Ziemeļu koridora projekta pētījumi un ekspertu darbs: 
� juridiskie eksperti Hogan Lovells / Sorainen veica Ziemeļu koridora projekta publiskās 

un privātās partnerības (turpmāk – PPP) konkursa dokumentācijas sagatavošanu, tai 
skaitā PPP īstenošanas vadlīniju un PPP līguma projekta izstrādi;  

� tehniskie eksperti AECOM atjaunoja Ziemeļu koridora projekta izmaksu-ieguvumu 
aprēķinus. Veiktie aprēķini rāda, ka Ziemeļu koridora projekta ieguvumi 2,91-3,69 reizes 
(atkarībā no tehnisko risinājumu scenārija) pārsniedz tā izmaksas, kas pierāda šī projekta 
lietderību ekonomiskās izaugsmes veicināšanai; 

� PricewaterhouseCoopers turpināja darbu pie dažādu iespējamo finansējuma piesaistes 
veidu identificēšanas, vērtēšanas un jaunu, alternatīvu ieņēmumu avotu izpētes un to 
ieviešanas plānu izstrādes. 

 
2011.gadā Ziemeļu koridora projekts sekmīgi prezentēts vairākās starptautiskās konferencēs un 

semināros, tai skaitā globālajā Pasaules tuneļbūves un pazemes telpas kongresā „Pazemes telpu 
nozīme ilgtspējīgas sabiedrības attīstībai”, kas no 2011.gada 20.-26.maijam norisinājās Helsinkos. 

 

2) Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: Tranzīta ceļu 
pagarināšana līdz Rīgas ostai - Bolderājas un Kundziņsalas autoceļu 
pieslēgumu projektu izstrāde 

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt veiksmīgu un pilsētai draudzīgu Rīgas Brīvostas 
attīstību. Šī mērķa sasniegšanu atbalstītu projekta ietvaros plānotās divas galvenās aktivitātes: 
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� Bolderājas pievedceļa projekta IVN un skiču projekta izstrādāšana; 
� Kundziņsalas projektam (Sarkandaugavas savienojums ar Kundziņsalu) skiču projekta 

un tehniskā projekta izstrādāšana. 
Pamatojums šai projekta idejai saistās ar Rīgas Brīvostas attīstības plāniem, kuri ir jārisina 

sabalansēti ar pilsētas kopējo attīstību, nodrošinot atbilstošu infrastruktūru konkrētajā Rīgas daļā.  
2010.gada TEN-T projektu konkursā projekts netika atbalstīts līdzfinansējuma saņemšanai, 

jo tikai daļēji atbilda TEN-T projektu konkursa galvenajai prioritātei. Izvērtējot projekta idejas 
atbilstību turpmāko TEN-T projektu konkursu prioritātēm un konsultējoties ar LR Satiksmes 
ministriju, kas ir TEN-T budžeta uzraudzības iestāde Latvijā, priekšlikumu atkārtoti tiks iesniegts 
2012.gada TEN-T projektu konkursam (2012.gada konkursa galvenā prioritāte ir „integrētu 
multimodālu transporta sistēmu attīstīšana, ostu un lidostu integrēšana TEN-T tīklā”).  

 
Projekta kopējais plānotais finansējums ir LVL 1 296 935,00, no kuriem uz Rīgas pilsētu 

attiecināmā projekta budžeta daļa ir LVL 910 393,00. 
Kundziņsalas pieslēguma projektēšanas komponentes kopējās izmaksas ir LVL 386 542, ko 

finansē Eiropas Savienība un Rīgas Brīvosta. 
Plānotais realizācijas laiks ir no 2012.gada septembra līdz 2014.gada decembrim. 

 

3) Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas 
revitalizācija  

Projekta mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradētās teritorijas kvartālā starp Maskavas, 
Krasta un Turgeņeva ielām revitalizāciju saskaņā ar Rīgas centra un tā aizsardzības zonas 
teritorijas plānojumu, pārvēršot to par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras, 
izglītības un atpūtas telpu. 

2011.gadā projektā: 
� veikts tehniskā projekta iepirkums Tehniskā projekta izstrāde Kvartāla starp Maskavas 

ielu, Krasta ielu, Turgeņeva ielu un Daugavas upes labās krastmalas labiekārtojumam 
posmā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam; 

� saskaņots Spīķeru revitalizācijas tehniskā projekta mets; 
� izstrādātais tehniskais projekts akceptēts Būvvaldē. 

 

4) Gr īziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana 
 

Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt Grīziņkalna koka arhitektūras kultūrvēsturisko 
kompleksu kā starptautiski atzītu nacionālas nozīmes kultūras tūrisma produktu. 

2011.gadā projektā: 
� turpinājās ēkas Krāsotāju ielā 12 restaurācija un rekonstrukcija (tehniskā projekta 

1. kārtu plānots pabeigt līdz 2012. gada 31. janvārim); 
� tika izvietotas novērošanas kameras Mūrnieku, Pļavas, Matīsa, Zaķu, Lienes un Avotu 

ielās un uzstādītas ielu norādes Grīziņkalnā; 
� izstrādāts dizaina projekts tūrisma informācijas stendiem Grīziņkalnā; 
� nodrošināta projekta mērķu, aktivitāšu un plānoto rezultātu reprezentācija Starptautiskajā 

tūrisma izstādē - gadatirgū „Balttour 2011” (stendu apmeklēja apm. 1500 izstādes 
apmeklētāju); 

� izstrādāti tūrisma maršruta apraksti – „Koka ēkas Grīziņkalnā”; „Koka ēkas Latgales 
priekšpilsētā”; „Koka ēkas Rīgas centrā”, kuri ir pieejami publiskai lietošanai projekta 
mājas lapā www.kokariga.lv. 

Projekta kopējais finansējums – LVL 422 282,49. 



WWW.RDPAD.LV  11 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 388 425, 70, no kurām Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējums ir LVL 252 282,49 un Rīgas domes līdzfinansējums ir LVL 
136 143,21. 

 

5) Gr īziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitaliz ācija  
 

Projekta mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju Grīziņkalnā un Miera dārza 
revitalizāciju, pārvēršot to par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras un atpūtas 
telpu. 

2011.gadā ar VARAM noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu. 
Turpmāk projektā: 
� veiktas iepirkuma procedūras („Grīziņkalna parka teritorijas revitalizācija”, 

„Ziedoņdārza teritorijas revitalizācija”) par Ziedoņdārza un Grīziņkalna parka tehnisko 
projektu izstrādi un rekonstrukciju (būvniecību) un noslēgti līgumi par darbu izpildi; 

� izsludināts iepirkums par Grīziņkalna un Miera dārza teritorijas ielu un ielu 
apgaismojuma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi. 

Projekta paredzētais kopējais finansējums – LVL 5 268 283,00, no kura Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējums ir LVL 4 478 040,00 un Rīgas domes līdzfinansējums ir LVL 
790 243,00. 

Plānotais realizācijas laiks ir no 2011. gada februāra līdz 2013. gada septembrim (kopējais 
ilgums ir 30 mēneši). 

 
 
6) LIFE + projekts R īga pret plūdiem 
 
Nr.LIFE08 ENV/LV/000451 „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, 

novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” projekts.  
Galvenais projekta mērķis ir savlaicīgi noteikt tos hidroloģiskos faktorus, kas nākotnē 

saistībā ar klimata pārmaiņām varētu negatīvi ietekmēt Rīgas iedzīvotājus, ekonomiku, kā arī 
dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un izstrādāt risinājumus, kā šo ietekmi novērst vai 
mazināt. 

2011.gadā projektā: 
� sagatavots, prezentēts un apstiprināts Projekta vadības komitejā gala ziņojums „Ar 

klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā ietekme uz 
Rīgas pilsētas teritoriju”; 

� izstrādāts Plūdu riska pārvaldības plāna darba variants ar plūdu riska novēršanas 
pasākumiem prioritārā secībā, ieskaitot finansējuma modeļu variantus; 

� izstrādāts Metodoloģisko vadlīniju projekts teritoriālai plānošanai applūstošajās 
teritorijās; 

� uzsākti vairāki iepirkumi;  
� sagatavots un nosūtīts Projekta vidusposma ziņojums Eiropas Komisijai ar maksājuma 

pieprasījumu. 
 

Izstrādāta mājas lapa www.rigaprepludiem.lv, kas satur aktuālo informāciju par projekta 
norisēm. Projektā iepazīta citu Eiropas valstu (Beļģijas (Antverpene), Nīderlandes (Hāga, 
Roterdama), Vācijas (Hamburga)) pieredze un prakse plūdu risku novērtēšanā un pārvaldībā. Šajās 
vizītēs jauniegūtā informācija tika apkopota ziņojumā. 

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 662 240 EUR, tai skaitā 329 270 EUR jeb 50% no 
attiecināmajām izmaksām nodrošina ES programma LIFE+. 

Plānotais projekta ieviešanas ilgums ir no 2010.gada 15.februāra līdz 2012.gada 
30.novembrim. 
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7) Baltijas jūras reģiona sadarbības tīkla projekts - Eko reģions 
 

Projekta mērķis ir izstrādāt Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 
2011. – 2015. gadam un Rīgas vides programmu 2011. – 2017.gadam. 

2011.gadā projektā: 
� izstrādāta un apstiprināta Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 

2011. - 2015. Gadam; 
� izstrādāta Vides programma 2011. – 2017.gadam un Vides programmas monitoringa 

sistēmas projekts; 
� veikta Vides programmas 2011. – 2017.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana; 
� izstrādāts Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2011. - 2015. 

gadam kopsavilkums un Rīgas vides programma 2011. - 2017. gadam kopsavilkums. 
Rīgas pilsētas kopējās izmaksas projektā ir EUR 125 000,00. 

 
 
8) Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centrs BaSIC 
 
Projekta mērķis ir harmoniskas uzņēmējdarbības vides veidošana Baltijas jūras reģionā. 

2011.gadā projektā veiktas šādas aktivitātes: 
� uzsākta Baltijas jūras reģiona vienotā tirgus piekļuves punkta darbība Rīgā; 
� nodrošināta Rīgas pārstāvju dalība starptautiskajā biotehnoloģiju un informācijas 

tehnoloģiju konferencē „eHealth” Oslo; 
� izdots Rīgas uzņēmējdarbības ceļvedis angļu valodā (Market Acces Guide: Riga) par 

uzņēmējdarbības uzsākšanas un veikšanas iespējām Rīgā; 
� regulāri atjaunota projekta mājas lapa www.basic-net.eu, kurā pieejama informācija par 

uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām Baltijas jūras reģionā; 
� nodrošināta Rīgas pārstāvju dalība projekta noslēguma konferencē un  starptautiskajā 

IASP konferencē „Measuring & Improving the Performance of Science Parks” Berlīnē. 
 

9) Projekts „CITIE4DEV” „Piek ļuve labai, tīrai un taisnīgai pārtikai: 
”p ārtikas kopienu” pieredze” 

Projekta mērķis ir veicināt veselīgas pārtikas lietošanu izglītības iestādēs un rīdzinieku 
uzturā, kā arī radīt priekšnoteikumu šādas pārtikas izplatīšanai pilsētā. 

Projekta ieviešana uzsākta 2011.gada 4.maijā.  
2011.gadā projektā ir realizēta aktivitāte Rīgas Svētku ietvaros „Garšas meistaru iela” 

(organizētas degustācijas, garšas darbnīcas, informatīvās aktivitātes, preses konference u.c.), kā arī 
veiktas vairākas publicitātes aktivitātes. 

Projekta kopējais finansējums LVL 108 943,54. 
 

10) Tērbatas iela ar priorit āti gājējiem, pirm ā posma sagatavošana 
 

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības aktivitāšu un rekreatīvās zonas 
diversifikāciju, radot jaunu gājēju ielu Vecrīgas tuvumā. Projekta specifiskais mērķis ir izstrādāt 
Tērbatas ielas pārveidei par ielu ar prioritāti gājējiem nepieciešamo ieguvumu un zaudējumu 
analīzi. 

2011.gadā jautājums par finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai tika izskatīts Rīgas 
domes Investīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas padomē, Pilsētas attīstības komitejā un 
Satiksmes un transporta lietu komitejā. 
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11) Pils laukuma plānojuma un telpiskās struktūras pilnveidošana 
 

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot pilsētvidi. Projekta specifiskais mērķis ir Pils laukuma 
plānojuma un telpiskās struktūras pilnveidošana. 

2011.gadā tika pabeigts darbs pie rekonstrukcijas skiču projekta izstrādes. 
 

12) Projekta „Āfrikas savanna” būvprojekta īstenošana 
 

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot pilsētas rekreatīvo infrastruktūru. Projekta specifiskais 
mērķis ir sagatavot Rīgas Zooloģiskā dārza infrastruktūras objekta rekonstrukcijai nepieciešamo 
dokumentāciju un pēc tās – realizāciju. 

2011.gadā tika pieņemts lēmums par projekta realizācijas uzsākšanu un veikts darbs pie 
atbildīgo struktūru viedokļu saskaņošanas. 
 

2011.gadā šādi projekti tika pabeigti vai nodoti citai iestādei turpmākai ieviešanai: 
� Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos – 

projekts pabeigts 2011.gada maijā; 
� Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs - nodots Rīgas domes Īpašuma departamentam 

realizācijai (kopējās projekta izmaksas – LVL 1 410 672, 66); 
� Doma baznīcas rekonstrukcijas projekts - projekta izstrādi un ieviešanu pārņēmis Rīgas 

domes Īpašuma departaments – projekts saņēma atbalstu un tiek ieviests. 
 

2011.gadā tika apstiprināti šādi projekti: 
� Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās (INTERREG IVC programma); 
� Arhitektoniskā mantojuma saglabāšana sabalansētas pilsētas attīstības nodrošināšanai; 
� Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības instrumenta - vides monitoringa sistēmas izstrāde un 

ieviešana (Life+ programma – projekts tiek vērtēts); 
� Rīgas kā reģionālā investīciju centra stiprināšana (INTERREG IVC programma) - 

(projekta vispārējais mērķis ir uzlabot pilsētas ekonomisko vidi, veikt aktivitātes, kas 
nodrošina pilsētas iedzīvotāju intelektuālā potenciāla izmantošanu komercdarbības 
attīstībai, piemēram, veicinot Rīgas Zinātņu un tehniskā parka izveidi un izstrādājot tā 
darbības finanšu modeli); 

� Zinātnes saite. Inovācijas ekonomikas attīstībai un uzņēmējdarbības atbalstam Baltijas 
reģionā” (INTERREG IVC programma) - projekta vispārējais mērķis ir ekonomikas 
konkurētspējas uzlabošanu un inovatīvu tehnoloģisko risinājumu iespēju popularizēšana 
uzņēmējiem). 

 
2011.gadā vairāki iepriekš iesāktie projekti netika apstiprināti no sadarbības iestādes puses 

un netiek ieviesti vai ir noraidīti: 
� Rīgas – Pleskavas uzņēmējdarbības vides attīstības projekts; 
� Daugavas labā krasta hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai 

un samazināšanai; 
� Inovatīvi pilsētvides risinājumi pilsētās ar nozīmīgu vēsturisku mantojumu (INTERREG 

IVC programma – projekts noraidīts; 
� Inovatīvi transporta risinājumi pilsētās ar nozīmīgu vēsturisku mantojumu (INTERREG 

IVC programma – projekts noraidīts. 
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Departamenta galvenie darbības virzieni 2012.gadā 
 
Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošana un uzraudzība 

2012.gadā Departaments turpinās darbu pie Rīgas pilsētas stratēģijas līdz 2025.gadam 
aktualizācijas un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izstrādes ar mērķi sagatavot 
šos dokumentus apstiprināšanai 2012.gada nogalē. Izstrādes procesā plānots veikt vairākus 
pētījumus, piemēram, par demogrāfisko situāciju un situāciju mājokļu jomā Rīgas pilsētā. 
Turpināsies darbs pie stratēģijas uzraudzības sistēmas pilnveidošanas un informācijas 
aktualizēšanas. 

Ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros tiks veidota pašvaldības 
attīstības plānošanas sasaiste ar budžetu, kā arī definēti Eiropas Savienības finansēšanas 
programmām izvirzītie projekti 2014. – 2020. gadam.   
 
Teritorijas pl ānošana 

2012.gadā plānots uzsākt Rīgas teritorijas plānojuma grozījumus vai izstrādāt jaunu 
teritorijas plānojumu, tā ietvaros veicot vairākus pētījumus par teritorijas esošo izmantošanu, 
jauktas apbūves teritorijas precizēšanu, ražošanas teritoriju noteikšanu un apbūves teritoriju 
izdalīšanu. 

2012.gadā plānota Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 
grozījumu sabiedriskā apspriešana un gala redakcijas apstiprināšana, kā arī Daugavas kreisā krasta 
silueta koncepcijas sabiedriskās apspriešanas organizēšana un apstiprināšana Rīgas domē. 
Departaments plāno sagatavotās RTIAN un to pielikumu grozījumu redakcijas, kā arī Vides 
pārskata sabiedriskā apspriešana un noteikumu grozījumu apstiprināšana. 

Plānots izstrādāt 4 lokālplānojumus – teritorijai pie Mūkupurva ielas (93,1 ha), Lucavsalas 
teritorijas daļai (111,2 ha), Rumbulas teritorijas daļai (78 ha), Mārupes parka teritorijai (20 ha). 
 
Sabiedrības informēšana un iesaistīšana 

Ņemot vērā pilsētas attīstības jautājumu nozīmīgumu Rīgas iedzīvotājiem, ir plānots turpināt 
sabiedrības iesaistīšanu šo jautājumu apspriešanā. Tiks meklēti arī jauni sabiedrības informēšanas 
un līdzdalības veidi teritorijas plānošanas procesā.  

2012.gadā ir plānots turpināt nodrošināt informācijas apmaiņu tradicionālajos un jaunajos 
medijos, organizēt sabiedriskās/ publiskās apspriešanas un informatīvās kampaņas par 
Departamenta īstenojamiem projektiem, t.sk. informēt iedzīvotājus par dažādu Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu izstrādes gaitu un aktualitātēm. Piemēram, 2012.gadā plānots iesaistīt 
jauniešus klimata pārmaiņu problemātikas apzināšanā un ilgtspējīga pārtikas patēriņa paradumu 
veidošanā. 

Rīgas attīstības programmas 2014.– 2020. gadam izstrādes un Rīgas ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas līdz 2025. gadam aktualizācijas ietvaros Departaments organizēs publisko apspriešanu.  

Apkaimju projekta ietvaros paredzēts veltīt īpašu uzmanību tām apkaimēm, kurās veidojās 
kopienas atbalsta organizācija. Departaments veicina nevalstisko organizāciju veidošanos 
apkaimēs un to sadarbību ar Rīgas domi, kā arī tiks organizēts apkaimju aktīvistu radošais 
seminārs un ieviests Apkaimju ideju fonds. 

Turpināsies darbs pie Departamenta pārziņā esošo mājas lapu uzlabošanas un informācijas 
aktualizācijas. 
 
Projekti un l īdzfinansētie projekti 

2012.gadā Departaments plāno uzsākt un turpināt realizēt vairākus Eiropas Savienības 
līdzfinansētos projektus ar kopējo budžetu apm. EUR 16 mlj. un nodrošināt to kvalitatīvu 
ieviešanu, 2012.gadā šajos projektos apgūstot apm. EUR 7,5  milj. 
 

2012.gadā tiks turpināti vairāki projekti, kā arī ir plānots uzsākt ieviest jaunus projektus: 
� projekti, kas skar būtiskus infrastruktūras un vides jautājumus: 



WWW.RDPAD.LV  15 

- Ziemeļu transporta koridora projekts – plānots uzsākt tehniskā projekta izstrādi 
Ziemeļu koridora 1.posma 1.kārtai (Starta projektam), skiču projekta izstrādi 
Daugavas Ziemeļu šķērsojuma iegremdētā tuneļa alternatīvai, kā arī līdz 2012.gada 
jūnijam pilnībā pabeigt visas šī projekta ietvaros īstenotās aktivitātes. 2012.gadā 
tiks turpināts darbs pie Ziemeļu koridora projekta PPP konkursa dokumentācijas 
gatavošanas un Kohēzijas fonda finansējuma piesaistes no nākamā plānošanas 
perioda, lai realizētu Ziemeļu koridora 1.posma 1.kārtu (Starta projektu); 

- Life+ līdzfinansēts projekts „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, 
novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”, kas paredz veikt nepieciešamos 
uzlabojumus hidroloģisko procesu ietekmes mazināšanai uz pilsētas teritoriju un tās 
iedzīvotājiem; 

- projektā Eko Reģions, kas paredz izstrādāt Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes 
uzlabošanas rīcības programmu, tiks sagatavota projekta noslēguma atskaite; 

- Meliorācijas sistēmas sakārtošana projektos lidostā „Rīga”. 
 
� projekti, kas saistīti ar pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma 

potenciāla stiprināšanu: 
- Grīziņkalna koka arhitektūras kultūrvēsturiskā kompleksa attīstīšana un 

popularizēšana – plānots pabeigt ēkas Krāsotāju ielā 12 pirmās kārtas būvniecības 
darbus un uzstādīt novērošanas kameras, ielu norādes un tūrisma stendus; 

- Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija – plānots 
izstrādāt Ziedoņdārza un Grīziņkalna parka tehniskos projektus un veikt pirmos 
būvniecības darbus Ziedoņdārzā un Grīziņkalna parkā. 

- „Koka Rīga” Tūrisma un koka arhitektūras renovācijas centrs; Baltijas valstu koka 
kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte;  

- Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās  - izpētes veikšana, izvērtējot esošo 
situāciju attiecībā uz vēsturiski nozīmīgu ēku aizsardzību pret iespējamiem 
ugunsgrēkiem;  

- Arhitektoniskā mantojuma saglabāšana ilgtspējīgas pilsētas attīstības 
nodrošināšanai, Co2ol Bricks – tiks uzsākts vēsturisko ķieģeļu ēku energoaudits un 
organizēts seminārs speciālistiem par energoefektivitāti ķieģeļu ēkās; 

- Rīgas Centrāltirgus teritorijas revitalizācijas projekts. 
 

� projekti, kas sekmē pilsētas sociāli ekonomisko attīstību: 
- Apkaimju projekta ietvaros paredzēts veltīt īpašu uzmanību tām apkaimēm, kurās 

veidojās kopienas atbalsta organizācija. Departaments plāno veicināt nevalstisko 
organizāciju veidošanos apkaimēs un to sadarbību ar Rīgas domi; 

- „Radi Rīgu!” pilsēttelpu projektu ideju attīstība; 
- projekts kvalitatīvas pārtikas popularizēšana CITIE4DEV „Piekļuve labai, tīrai un 

taisnīgai pārtikai: „p ārtikas kopienu” pieredze” – tiks organizēts seminārs un 
starptautiska konference, kā arī izveidota izstāde ar dažādiem informatīviem 
pasākumiem skolās un citās izglītības iestādēs; 

- projekts Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centrs, BaSIC. 
 

� projekti, kas paredz inovatīvu risinājumu ieviešanu pilsētvidē: 
- projekts LED ielu apgaismojuma attīstība Baltijas valstīs.  

 
� projekti, kas paredz kontroles un monitoringa instrumentu izveidi – „Rīgas pilsētas 

ilgtspējīgas attīstības instrumenta – vides monitoringa sistēmas izstrāde un ieviešana”  
 



WWW.RDPAD.LV  16 

2012.gadā realizējamo projektu skaits var tikt koriģēts, ņemot vērā pilsētas vajadzības un 
aktualitātes, kā arī pieejamos resursus un finansējuma piešķiršanu. Projektu idejas tiks izvērtētas 
nodrošinot projektu ideju sasaisti ar kopējo pilsētas stratēģisko attīstību. 
 
Būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība 

2012.gadā tiks nodrošināta pārsūdzēto lēmumu izskatīšana un pašvaldības pārstāvība tiesu 
instancēs aktuālajās tiesvedībās Departamenta kompetences ietvaros. 

 
Rīgas pilsētas infrastrukt ūras fonds un infrastruktūras nodeva 

Liela uzmanība tiks pievērsta infrastruktūras nodevas parādnieku administrēšanai un 
nodevas parādu iekasēšanai, iekasēšanas procesa sakārtošanai, lai nodrošinātu plānotos 
infrastruktūras fonda ieņēmumus. 

2012.gadā no Infrastruktūras fonda līdzekļiem plānots  realizēt 6 liela apjoma projektus: 
Rīgas attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrāde – LVL 49 000, Rīgas teritorijas 
plānojuma izstrādei nepieciešamo pētījumu veikšana – LVL 45 000, Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pabeigšana – LVL 5 000, Tērbatas 
ielas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde – LVL 39 320, dzīvojamo māju energoauditu 
izstrāde – LVL 13 619, Rīgas zooloģiskā dārza tehniskā projekta „Āfrikas savanna” izstrāde – 
LVL 65 740. 

 
Sadarbība 

Rīgas attīstības programmas 2014.– 2020. gadam izstrādes un Rīgas ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas līdz 2025. gadam aktualizācijas ietvaros Departaments veidos sadarbību ar dažādām 
mērķa grupām – uzņēmējiem, valsts/pašvaldības institūcijām, NVO, iedzīvotājiem u.c. 

Departaments turpinās aktīvu darbību projektā „Radi Rīgu!”, kā rezultāta 2012.gadā tiks 
izstrādāti un prezentēti 5 publiskās telpas revitalizācijas projekti. 

Departaments turpinās aktīvi iesaistīties dažāda līmeņa darba grupās (gan ministrijās, gan to 
pakļautībā un pārraudzībā esošajās iestādēs, gan citās iestādēs un institūcijās) atbilstoši savai 
kompetencei un pilnvarām ar mērķi nodrošināt efektīvu saziņas procesu un operatīvu informācijas 
apmaiņu. 
 
 

Direktora p.i  Uldis Jansons 

 
 
Rīgā, 2012.gada 5.martā 
 


