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Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskā plānojuma darba grupas 
sanāskme 

 

PROTOKOLS 
 

 2013.gada 13. septembrī Rīgā Nr.1 
 
Sanāksme tiek atklāta plkst.13.00 
Sanāksmes dalībnieki: 

L. Līdaka Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības 
pārvaldes Pilsētvides plānošanas nodaĜas galvenā teritorijas plānotāja; 

I. Sirmā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības 
pārvaldes Pilsētvides plānošanas nodaĜas vadītāja, pārvaldes vadītāja 
vietniece; 

I. Renkvica Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības 
pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaĜas galvenā teritorijas 
plānotāja; 

A.Ločmanis Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēăiskās vadības 
pārvaldes Stratēăiskās plānošanas nodaĜas galvenais telpiskās attīstības 
plānotājs - ĂIS eksperts; 

A.Reinšmits Rīgas domes MājokĜu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides 
uzraudzības nodaĜas galvenais speciālists; 

J.Švinskis Rīgas domes MājokĜu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un 
ūdens aizsardzības nodaĜas galvenais speciālists; 

A.Binde Rīgas domes Satiksmes departamenta Transporta būvju uzturēšanas un 
būvniecības pārvaldes Transporta būvju uzturēšanas nodaĜas vadītāja 
vietnieks; 

K.Blass Rīgas domes Satiksmes departamenta Administratīvās pārvaldes 
Tiesiskā nodrošinājuma un personāla nodaĜas vadītāja; 

A.Spandega Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma nodrošināšanas pārvaldes 
Īpašuma reăistrācijas nodaĜas zemes ierīcības galvenā speciāliste – 
eksperte; 

V.Jukmane Rīgas domes Īpašuma departamenta Zemju pārvaldes Zemes piekritības 
un izmantošanas izvērtēšanas nodaĜas zemes piekritības eksperte – 
teritoriālplānotāja – Kurzemes rajons; 

L.Sarma Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaĜas 
vadītāja vietniece; 

V.Brūzis Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras 
pieminekĜu aizsardzības nodaĜas vadītājs; 

L.TomiĦa  Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaĜas 
galvenā ainavu arhitekte - teritorijas plānotāja; 
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L.Logina Rīgas ZiemeĜu izpilddirekcijas Teritorijas apsaimniekošanas un 
attīstības nodaĜas vecākā referente; 

V.Koėis Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks; 
Z. Miėelsone  Pilsētas attīstības departamenta  Pilsētvides attīstības pārvaldes 

Pilsētvides plānošanas nodaĜas galvenā teritorijas plānotāja, nodaĜas 
vadītāja vietniece Rīgas teritorijas plānojuma jautājumos. 

Uzaicinātie dalībnieki: 
M. Kalvāne SIA „Metrum”; 
M.Trukšāns SIA „Metrum”; 
D.Roga SIA „Metrum”; 
V.Jevdokimova SIA „Metrum”. 
 

 
Sanāksmi vada Lauma Līdaka 
Sanāksmi protokolē Zinta Miėelsone 
 
Darba kārt ība 

1. Laumas Līdakas prezentācija par Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskā plānojuma 
izstrādes gaitu un nozīmi Rīgas teritorijas plānojumā . 

2. SIA „Metrum” prezentācija par pētījuma „Ūdensobjektu un krastmalu ārpus Rīgas 
vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas izpēte” metodiku un pirmajiem rezultātiem. 

3. Jautājumi, diskusijas. 

1. Laumas Līdakas ievadprezentācija par Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskā 
plānojuma izstrādes gaitu un nozīmi Rīgas teritorijas plānojumā. 

L.L īdaka prezentē jaunā Rīgas teritorijas plānojuma metodiku, Ūdens teritoriju un 
krastmalu tematiskā plānojuma izstrādes mērėi, galvenajiem uzdevumiem un laika grafiku 
uzsverot to, ka krastmalā satiekas visu departamentu intereses un tikai kopā var radīt tādu 
ūdensmalu, kas ir pievilcīga no abām pusēm. 
 
2. SIA „Metrum” prezent ācija par pētījuma „Ūdensobjektu un krastmalu ārpus 

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas izpēte” metodiku un pirmajiem 
rezultātiem. 

M. Kalv āne iepazīstina klātesošos ar pētījuma veicēju komandu un sniedz prezentāciju par 
pētījuma izstrādes metodiku un veicamajiem uzdevumiem, tuvāk iepazīstinot ar 
normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdens izmantošanas jomu, un sagatavoto priekšlikumu 
par ūdens objektu klasifikāciju un kategorijām atbilstoši to nozīmīgumam (nacionālās, 
pilsētas, apkaimes, vietējas nozīmes). 
 
3. Jautājumi, diskusija. 
A.Ločmanis atzīmē, ka ideja par kategorijām ir Ĝoti laba, tikai jautājums, kurā kategorijā 
būtu liekami nedabīgie strauti un ierosina papildināt kategorijas ar pārveidoties strautiem, 
kā arī jautā, kā tiks kategorizēts Māras dīėis un Mārupīte. 
M.Kalv āne atbild, ka šādi jautājumi tiks vērtēti jau izstrādājot priekšlikumus apbūves 
noteikumiem. 
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I.Sirmā jautā, vai esošās un potenciālās funkcijas ir iekĜautas kategorijās. 
M.Kalv āne apstiprina, ka jā. 
L.L īdaka rezumē, ka šādus jautājumus vislabāk varēs izvērtēt pēc esošās situācijas izpētes 
un informē, ka sagatavotā SIA „Metrum” prezentācija tiks izsūtīta visiem darba grupas 
locekĜiem un aicina katru savas kompetences ietvaros iesūtīt komentārus. 
L.L īdaka aicina izpilddirekcijas sagatavot informāciju par savā pārziĦā esošajām ūdens 
teritorijām, jo nākošā mēneša laikā tiks gatavots kartogrāfiskais materiāls, kuru būs 
nepieciešams papildināt informāciju, piemēram, ar nelegālajām peldvietām.  

 
 
Pielikumi: 
Sanāksmes dalībnieku reăistrācijas lapa uz 2 lp. 
 
Sanāksme tiek slēgta plkst.14.15. 
 
 
 

Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta Pilsētvides attīstības 
pārvaldes Pilsētvides plānošanas nodaĜas 
galvenā teritorijas plānotāja 
 L.Līdaka 
  

 
Protokolēja Z.Miėelsone 

 
 

 


