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Tehniskā specifikācija  

 

 

„Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju telpiskās 

struktūras izstrāde” 

________________________________________________________________ 
(iepirkuma nosaukums) 

  

1. Pakalpojuma pamatojums un apraksts. 

Saimnieciskā attīstība ir viens no Rīgas pilsētas turpmākās attīstības balstiem. Pilsētas 

ekonomiskā attīstība nodrošinās ienākumus gan rīdziniekiem, šādi dodot iespēju 

uzturēt sevi un savu ģimeni, gan arī nodrošinās pašvaldības ieņēmumus turpmākai 

publisko pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai. Ekonomikas galvenais veicinātājs ir 

uzņēmējdarbība, kas tiek teritoriāli un telpiski plānota un organizēta. 

Rīgas dome veic virkni pasākumu, lai atbalstītu uzņēmējus un radītu uzņēmējdarbībai 

labvēlīgu vidi pašvaldības administratīvajā teritorijā. Viena no nozīmīgākajām 

uzņēmējdarbības atbalsta jomām no Rīgas domes puses ir pašvaldības administratīvas 

teritorijas attīstības plānošana, kas ietver teritorijas izmantošanas un apbūves 

plānošanu. 

Plānojot Rīgas saimniecisko attīstību ir nepieciešams ņemt vērā pašvaldības atšķirības 

no pārējām Latvijas pašvaldībām, tai skaitā to, ka Rīga ir valsts galvaspilsēta un 

Latvijas un Baltijas reģiona lielākā metropole, kam, atbilstoši stratēģijai „Latvija 

2030”, ir jākļūst par Eiropas nozīmes kultūras, tūrisma un biznesa centru. Saskaņā ar 

šo stratēģiju Latvijā ir jāattīsta inovatīva, konkurētspējīga un uz vides saglabāšanu 

vērsta ekonomika un Rīgai, kā valsts galvaspilsētai un ekonomikas centram, šajā 

procesā ir īpaši liela nozīme. 

Saskaņā ar 03.07.2012. Rīgas domes lēmumu Nr.4936 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 

izstrādes uzsākšanu” Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis jauna 

Rīgas teritorijas plānojuma izstrādi. Par Rīgas teritorijas plānojuma pamatu kalpos 

vienpadsmit tematiskie plānojumi, kas tiks izstrādāti, balstoties uz normatīvo 

regulējumu un attiecīgo jomu speciālistu veiktām izpētēm, darbā iesaistot gan 

sabiedrību, gan arī valsts un pašvaldības struktūrvienības. 

Viena no Latvijas pašvaldību, tai skaitā Rīgas autonomajām funkcijām, atbilstoši 

likuma „Par pašvaldībām” 15.pantam, ir saimnieciskās darbības sekmēšana savā 

administratīvajā teritorijā un rūpes par bezdarba samazināšanu. Pamatojoties uz visu 

iepriekš minēto, Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju 

tematiskajā plānojumā atbilstoši plānošanas līmenim tiks risināti jautājumi, kas saistīti 

ar uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanu Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā.  
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Ar mērķi izvērtēt uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai izmantojamās un 

potenciāli nepieciešamās teritorijas, noteikt tām funkcionālo zonējumu, izstrādāt 

teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī nodrošināt pakalpojumu centru 

struktūras attīstību Rīgas pilsētā, tiek paredzēts veikt praktisku izpētes darbu. Pētījums 

„Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju telpiskās struktūras 

izstrāde” tiek paredzēts kā tematiskā plānojuma izstrādi atbalstošs pētījums.  

2. Atbilstība normatīvajiem aktiem. 

Attīstības plānošanas sistēmas likums. 

Teritorijas attīstības plānošanas likums. 

Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”. 

Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

3. Darba mērķis. 

Iepirkumam tiek noteikts šāds darba mērķis:  

3.1. Izvērtēt uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai izmantojamās un potenciāli 

nepieciešamās teritorijas, noteikt tām funkcionālo zonējumu, izstrādāt teritoriju 

izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī nodrošināt pakalpojumu centru 

attīstību Rīgas pilsētā. 

4. Darba uzdevumi. 

Iepirkumam noteiktā darba mērķa sasniegšanai tiek noteikti sekojoši darba uzdevumi: 

1.uzdevumu grupa 

4.1. Izstrādāt metodoloģiju visaptverošu uzņēmējdarbības veidu klasificēšanai, 

balstoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi 

Nr.240) 3.pielikumā „Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators” noteikto 

teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju. 

4.2. Atbilstoši 4.1.punktā izstrādātajai un Pasūtītāja apstiprinātajai metodoloģijai 

klasificēt uzņēmējdarbības veidus. 

4.3. Noteikt būtiskākos, lielākos uzņēmumus un objektus, kuri ietilpst MK noteikumu 

Nr.240 3.pielikuma „Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators” teritorijas 

izmantošanas veidu grupās „Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana” un  

„Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana”, balstoties uz 4.2.punktā veiktās 

uzņēmējdarbības veidu klasificēšanas rezultātiem un izstrādāt to jēdzienu 

definīcijas. 

4.4. Aktualizēt spēkā esošā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam iekļauto  

informāciju par paaugstinātas bīstamības objektiem un ar tiem saistītajiem 

ierobežojumiem atbilstoši esošai situācijai, papildinot to sarakstu, un saskaņojot 

to ar Vides pārraudzības valsts biroju un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālo 

vides pārvaldi. 
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4.5. Attēlot kartogrāfiski 4.3.punktā un 4.4.punktā noteiktos uzņēmumus un objektus 

ar mēroga noteiktību M 1:10 000 ar ielu sarkanajām līnijām un kadastru 

robežām.  

2.uzdevumu grupa 

4.6. Noteikt Rīgas prioritāro ekonomikas nozaru konkurētspējas paaugstināšanai 

nepieciešamās teritorijas, sniedzot šo teritoriju un to attīstības nosacījumu 

sākotnējo novērtējumu (piemēram, teritoriju platība, satiksmes infrastruktūra un 

tās kapacitāte, inženiertīklu infrastruktūra un tās kapacitāte, zemes īpašuma 

piederība u.c.): 

4.6.1. Noteikt Rīgas prioritāro ekonomikas nozaru esošo uzņēmumu darbības 

paplašināšanai nepieciešamās teritorijas un to attīstības nosacījumus. 

4.6.2. Noteikt Rīgas prioritāro ekonomikas nozaru jaunu uzņēmumu darbības 

uzsākšanai nepieciešamās teritorijas un to attīstības nosacījumus. 

4.6.3. Attēlot kartogrāfiski 4.6.1.punktā un 4.6.2.punktā minēto uzņēmumu 

vajadzībām nepieciešamās teritorijas ar mēroga noteiktību M 1:10 000 ar 

ielu sarkanajām līnijām un kadastru robežām.  

3.uzdevumu grupa 

4.7. Izstrādāt metodoloģiju pakalpojumu centru klasificēšanai. 

4.8. Atbilstoši 4.7.punktā izstrādātajai un Pasūtītāja apstiprinātajai metodoloģijai 

klasificēt pakalpojumu centrus un izstrādāt to jēdzienu definīcijas. 

4.9. Noteikt esošos pakalpojumu centrus, balstoties uz 4.8.punktā veiktās 

pakalpojumu centru klasificēšanas rezultātiem. 

4.10. Izvērtēt jaunu pakalpojumu centru izveides nosacījumus (piemēram, satiksmes 

infrastruktūra un tās kapacitāte; inženiertīklu infrastruktūra un tās kapacitāte; 

u.c. ). 

4.11. Noteikt jaunu pakalpojumu centru potenciālās atrašanās vietas Rīgas pilsētā 

atbilstoši 4.10.punktā izvērtētajiem nosacījumiem. 

4.12. Attēlot kartogrāfiski 4.9.punktā un 4.11.punktā noteiktos pakalpojumu centrus ar 

mēroga noteiktību M 1:10 000 ar ielu sarkanajām līnijām un kadastru robežām. 

4.13. Izstrādāt nosacījumus esošo pakalpojumu centru pilnveidošanai un jaunu 

pakalpojumu centru izveidošanai Rīgas pilsētas teritorijā (piemēram, nosakot 

vēlamo un minimālo piedāvāto pakalpojumu klāstu, novietojumu u.c.). 

4.uzdevumu grupa 

4.14. Izstrādāt metodoloģiju funkcionālā zonējuma noteikšanai 4.5.punktā un 

4.6.3.punktā attēloto uzņēmumu un objektu teritorijām, kā arī 4.12.punktā 

attēloto pakalpojumu centru teritorijām. 

4.15. Izstrādāt metodoloģiju turpmākai rīcībai tiem uzņēmumiem un objektiem, kuri 

atrodas to saimnieciskajai darbībai neatbilstošās apkārtnēs vai funkcionālās 

zonās. 
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4.16. Atbilstoši 4.14.punktā izstrādātajai un Pasūtītāja apstiprinātajai metodoloģijai 

noteikt funkcionālo zonējumu 4.5.punktā un 4.6.3.punktā attēloto uzņēmumu un 

objektu teritorijām, kā arī 4.12.punktā attēloto pakalpojumu centru teritorijām. 

4.17. Izstrādāt 4.16.punktā attēloto teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumus.  

Iepriekš minēto iepirkumam noteikto darba uzdevumu izpildei ir jāizmanto šādas 

metodes:  

4.18. Normatīvo dokumentu izpēte. 

4.19. Rīgas, tās kaimiņu pašvaldību, Rīgas plānošanas reģiona un nacionāla līmeņa 

plānošanas dokumentu izpēte. 

4.20. Darba izpildei nepieciešamo statistisko datu, pētījumu rezultātu, publikāciju, 

iesniegto priekšlikumu izpēte. 

4.21. Teritoriju apsekojumi, to vizuāls novērtējums. 

4.22. Intervijas ar uzņēmējiem un ekspertiem. 

5. Darba rezultāts. 

Iepirkuma izpētes darba izstrādes rezultātā tiek izstrādāts informatīvi analītiskais un 

grafiskais materiāls, kas ietver šādu informāciju: 

5.1. Uzņēmējdarbības veidu klasifikācija atbilstoši izstrādātajai metodoloģijai. 

5.2. Noteikti un kartogrāfiski attēloti būtiskākie, lielākie rūpnieciskās un tehniskās 

apbūves, kā arī prioritāro ekonomikas nozaru uzņēmumi un objekti. 

5.3. Noteikti pakalpojumu centru izveidošanas nosacījumi un to potenciālās atrašanās 

vietas. 

5.4. Noteikts klasificēto uzņēmējdarbības veidu funkcionālais zonējums un izstrādāti 

to teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumi. 

6. Darba izpildes termiņš. 

Iepirkuma izpētes darba izstrādes kopējais termiņš – 6 (seši) mēneši. Iepirkuma izpētes 

darbs izstrādājams pa šādiem posmiem: 

1.posms 

6.1. Izpildīt 4.1.punktā minēto darba uzdevumu.  

6.2. Sagatavot un iesniegt izskatīšanai ziņojumu par pirmā posma rezultātiem, 

saņemot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pozitīvu atzinumu.  

2.posms 

6.3. Izpildīt 4.2.-4.7.punktos minētos darba uzdevumus.  

6.4. Sagatavot un iesniegt izskatīšanai ziņojumu par otrā posma rezultātiem, saņemot 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pozitīvu atzinumu.  

3.posms 

6.5. Izpildīt 4.8.-4.15.punktos minētos darba uzdevumus. 



5 
 

 

6.6. Sagatavot un iesniegt izskatīšanai ziņojumu par trešā posma rezultātiem, saņemot 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pozitīvu atzinumu par izstrādātās 

metodoloģijas apstiprināšanu.  

4.posms 

6.7. Izpildīt 4.16.-4.17.punktos minētos darba uzdevumus. 

6.8. Sagatavot un iesniegt izskatīšanai ziņojumu par ceturtā posma rezultātiem, 

saņemot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pozitīvu atzinumu.  

6.9. Īstenojot pētījumu, jāparedz Pasūtītāja izveidotās tematiskā plānojuma Darba 

grupas (skat. 6.10.punktu) aktīvu un rezultatīvu līdzdalību tematiskā plānojuma 

izstrādes daļā, kas ir šī Pakalpojuma darba uzdevums un jāpiedāvā pieeja, kas 

nodrošinātu efektīvu informācijas apriti un sadarbību starp Pasūtītāju, Izpildītāju 

un Darba grupu ar mērķi gūt saturisku pienesumu no Darba grupas visā pētījuma 

izpildes termiņa laikā. 

6.10. Tematiskā plānojuma Darba grupas sastāvā ietilpst pārstāvji no vismaz šādām 

Rīgas domes struktūrvienībām un organizācijām, kas jau ir deleģējuši savus 

pārstāvjus:  

 6.10.1. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija. 

 6.10.2. Rīgas Austrumu izpilddirekcija. 

 6.10.3. Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija. 

 6.10.4. RD Īpašuma departaments. 

 6.10.5. RD Pilsētas attīstības departaments. 

 6.10.6. Rīgas Brīvostas pārvalde.   

7. Darba noformējums un formāts. 

7.1. Izpētes darba rezultāti noformējami grafiski un rakstiski latviešu valodā, sniedzot 

atsauces uz izmantotajiem informācijas avotiem. 

7.2. Grafiskie materiāli sagatavojami: 

7.2.1. ģeotelpisko vektordatu (SHP) datņu formātā un projektu (noformētu 

karšu) formātā. 

7.2.2. datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā. 

7.2.3. digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) datņu formātā 
un portatīvā dokumenta (PDF) datņu formātā. 

7.2.4. elektroniskā formātā ar mēroga noteiktību M 1:10 000 ar ielu sarkanajām 

līnijām un kadastru robežām. 

7.2.5. papīra izdruku formātā ar mēroga noteiktību M 1:30 000, 2 (divos) 

eksemplāros. 

7.3. Teksta materiāli sagatavojami: 

7.3.1. elektroniskā teksta (DOCX) formātā. 

7.3.2. portatīvā dokumenta (PDF) formātā. 
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7.3.3. papīra izdruku formātā 2 (divos) eksemplāros. 

7.4. Izpētes darba izstrādes rezultātā izstrādātajos materiālos ir jābūt norādītām 

atsaucēm uz visiem izmantotajiem informācijas avotiem. 

7.5. Darba rezultāti iesniedzami Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam 2 

(divos) eksemplāros, ieskaitot oriģinālu, papīra izdrukas formātā un elektroniskā 
formātā CD matricā. 

8. Izmantojamie materiāli. 

8.1. Likums „Par pašvaldībām”. 

8.2. Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. 

8.3. Likums „Par piesārņojumu”. 

8.4. Likums „Par aviāciju”. 

8.5. Likums „Par ostām”. 

8.6. Teritorijas attīstības plānošanas likums. 

8.7. Atkritumu apsaimniekošanas likums. 

8.8. Ūdens apsaimniekošanas likums. 

8.9. Dabas resursu nodokļa likums. 

8.10. Ķīmisko vielu likums. 

8.11. Zvejniecības likums. 

8.12. Būvniecības likums. 

8.13. Dzelzceļa likums. 

8.14. Rīgas brīvostas likums. 

8.15. MK 30.04.2013. noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

8.16. RD 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi”. 

8.17. RD 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā 

aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

8.18. RD 01.07.2003. saistošie noteikumi Nr. 48 „Īslaicīgas lietošanas būvju – 

tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un 

ekspluatācijas noteikumi”.  

8.19. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. 

8.20. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam. 

8.21. Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam. 

8.22. Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. 

8.23. Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2000.-2020.gadam, (materiāli 

pieejami interneta vietnē http://www.rpr.gov.lv). 

http://www.rpr.gov.lv/
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8.24. Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma 2009.-2013.gadam, (materiāli 

pieejami interneta vietnē http://www.rpr.gov.lv). 

8.25. Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2005.-2025.gadam, (materiāli 

pieejami interneta vietnē http://www.rpr.gov.lv). 

8.26. Rīgas plānošanas reģiona ekonomikas profils, (materiāli pieejami interneta vietnē 

http://www.rpr.gov.lv).  

8.27. Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekts, (materiāli 

pieejami interneta vietnē http://www.rdpad.lv). 

8.28. Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekts, (materiāli pieejami 

interneta vietnē http://www.rdpad.lv). 

8.29. Lursoft uzņēmumu datu bāze, http://www.lursoft.lv/ 

8.30. Centrālās statistikas pārvaldes statistiskas datubāzes, http://www.csb.gov.lv./ 

8.31. Stratēģijas uzraudzības sistēma, http://www.sus.lv 

8.32. Rīgas pilsētas pašvaldības publiskie pārskati (materiāli pieejami interneta vietnē 

https://www.riga.lv). 

8.33. Pētījums „Vispārējā Rīgas ekonomiskā attīstība” (2003), (materiāli pieejami 

interneta vietnē http://www.rdpad.lv).  

8.34. Pētījums „Esošās situācijas izpēte Rīgā” (2003), (materiāli pieejami interneta 

vietnē http://www.rdpad.lv). 

8.35. Pētījums „Rīgas stipro pušu, vājo vietu, iespēju un draudu izvērtējums” (2004), 

(materiāli pieejami interneta vietnē http://www.rdpad.lv). 

8.36. Pētījums „Rīgas telpiskās kompozīcijas attīstība” (2004), (materiāli pieejami 

interneta vietnē http://www.rdpad.lv). 

8.37. Pētījums „Rīgas pilsētas attīstības perspektīvas starptautiskā kontekstā” (2004), 

(materiāli pieejami interneta vietnē http://www.rdpad.lv). 

8.38. Pētījums „Sociālās infrastruktūras esošā stāvokļa izvērtējums” (2004), (materiāli 

pieejami interneta vietnē http://www.rdpad.lv). 

8.39. Pētījums „Rīgas pilsētas teritoriāli ekonomiskā analīze” (2004), (materiāli 

pieejami Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā). 

8.40. Pētījums „Degradēto teritoriju izpēte Rīgas pilsētā” (2004), (materiāli pieejami 

interneta vietnē http://www.rdpad.lv). 

8.41. Pētījums „Rīgas pilsētas degradēto objektu un teritoriju revitalizācijas 

programma” (2009), (materiāli pieejami interneta vietnē http://www.sus.lv/). 

8.42. Pētījums „Vadlīniju izstrāde Rīgas pilsētas inženierinfrastruktūras turpmākai 

attīstībai” (2009), (materiāli pieejami interneta vietnē http://www.sus.lv/). 

8.43. Pētījums „Rīgas ekonomikas nozaru izvērtējums pilsētas konkurētspējas 

paaugstināšanai” (2010), (materiāli pieejami interneta vietnē http://www.sus.lv/). 

8.44. Pētījums „Gājēju ielas izveidošana Rīgas centrā” (2010), (materiāli pieejami 

interneta vietnē http://www.sus.lv/). 

http://www.rpr.gov.lv/
http://www.rpr.gov.lv/
http://www.rpr.gov.lv/
http://www.rdpad.lv/
http://www.rdpad.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.csb.gov.lv./
http://www.sus.lv/
https://www.riga.lv/
http://www.rdpad.lv/
http://www.rdpad.lv/
http://www.rdpad.lv/
http://www.rdpad.lv/
http://www.rdpad.lv/
http://www.rdpad.lv/
http://www.rdpad.lv/
http://www.sus.lv/
http://www.sus.lv/
http://www.sus.lv/
http://www.sus.lv/
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8.45. Pētījums „Rīgā esošo tukšo jaunbūvju, nepabeigto ēku un būvlaukumu, kuros 

nenoris darbība apsekojums” (2012), (materiāli pieejami interneta vietnē 

http://www.sus.lv/). 

8.46. Pētījums „Rīgas attīstības teritoriju potenciāla izvērtējums” (2012), (materiāli 

pieejami interneta vietnē http://www.sus.lv/). 

8.47. Pētījums „Rīgas aglomerācijas robežu precizēšana” (2012), (materiāli pieejami 

interneta vietnē http://www.sus.lv/). 

8.48. Pētījums „Esošās situācijas izpēte jauktas apbūves, ražošanas un centra apbūves 

teritorijās un neapbūvēto zemesgabalu identificēšana Rīgas pilsētā, izņemot 

Rīgas brīvostas teritoriju un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 

teritoriju” (2012), (materiāli pieejami Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamentā).  

8.49. Potenciāla izvērtējums industriālo parku attīstībai. Spilves industriālais parks 

(2013), (materiāli pieejami interneta vietnē http://www.sus.lv/). 

8.50. Potenciāla izvērtējums industriālo parku attīstībai. Ziepniekkalna industriālais 

parks (2013), (materiāli pieejami interneta vietnē http://www.sus.lv/). 

8.51. Pētījums „Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam realizācijas 

izvērtējums” (2013), (materiāli pieejami interneta vietnē http://www.sus.lv/). 

8.52. Pētījums “Apkaimju ekonomiski – ģeogrāfiskais apraksts” (2007), (materiāli 

pieejami interneta vietnē http://www.sus.lv/). 

8.53. Pētījums “Apkaimju vēsturiskais apraksts” (2008), (materiāli pieejami interneta 

vietnē http://www.sus.lv/). 

8.54. Pētījums “Analītisks pārskats par realizētajiem un realizācijas procesā esošajiem 

investīciju projektiem Rīgas pilsētā” (2008), (materiāli pieejami interneta vietnē 

http://www.rdpad.lv). 

8.55. Pētījums „Juglas ilgtspējīgas attīstības koncepcija” (2010), (materiāli pieejami 

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”).  

8.56. Pētījums “Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības novērtēšanas metodoloģija Rīgas apkaimju līmenī”, I Posma atskaite 

(2011), (materiāli pieejami interneta vietnē http://www.sus.lv/).  

8.57. Pētījums “Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu novērtējums Purvciema, 

Āgenskalna un Mežaparka apkaimēm”, II Posma atskaite (2011), (materiāli 

pieejami interneta vietnē http://www.sus.lv/). 

8.58. Pētījums „Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība 

Rīgas 55 apkaimēs” veikšana (2012), (materiāli pieejami interneta vietnē 

http://www.sus.lv/).  

8.59. Rīgas apkaimju iedzīvotāju aptauja (2013), (materiāli pieejami interneta vietnē 

http://www.sus.lv/). 

8.60. Pētījums „Par Rīgas stratēģisko ekonomikas virzienu izvērtēšanu un tehniskās 

specifikācijas izstrādi pētījumam par Rīgas konkurētspējas paaugstināšanu 

noteiktos prioritāros sektoros” (2013), (materiāli pieejami Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamentā). 

http://www.sus.lv/
http://www.sus.lv/
http://www.sus.lv/
http://www.sus.lv/
http://www.sus.lv/
http://www.sus.lv/
http://www.rdpad.lv/apkaimes/Rigas_apkaimju_projekta_gala_zinojums_260608.pdf
http://www.sus.lv/
http://www.rdpad.lv/apkaimes/Apkaimju_vestur_apraksts.pdf
http://www.sus.lv/
http://www.rdpad.lv/apkaimes/Investplusmas_final1.pdf
http://www.rdpad.lv/apkaimes/Investplusmas_final1.pdf
http://www.rdpad.lv/
http://www.sus.lv/lv/petijumi/pilsetvides-attistibu-raksturojoso-pakalpojumu-kvalitates-un-pieejamibas-novertesanas-metod
http://www.sus.lv/lv/petijumi/pilsetvides-attistibu-raksturojoso-pakalpojumu-kvalitates-un-pieejamibas-novertesanas-metod
http://www.sus.lv/
http://www.sus.lv/lv/petijumi/pilsetvides-attistibu-raksturojoso-pakalpojumu-novertejums-purvciema-agenskalna-un-mezapark
http://www.sus.lv/lv/petijumi/pilsetvides-attistibu-raksturojoso-pakalpojumu-novertejums-purvciema-agenskalna-un-mezapark
http://www.sus.lv/
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/222038
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/222038
http://www.sus.lv/
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/313232
http://www.sus.lv/
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8.61. Pētījums „Rīcības plāna izstrāde Rīgas prioritāro ekonomikas nozaru 

konkurētspējas paaugstināšanai un Rīgas darba tirgus analīze” (2013),  (materiāli 

pieejami Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā). 

8.62. Pētījums „Ieteikumi jaunu aizsargjoslu noteikšanai ap paaugstinātas bīstamības 

objektiem. Rīgas pilsētas teritorijas attīstības plānošanas vajadzībām” (2011), 

(materiāli pieejami Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā). 

8.63. Pētījums „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos minēto 

paaugstinātas bīstamības objektu radītā individuālā riska novērtējums” (2011), 

(materiāli pieejami Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā).  

8.64. Rīgas pilsētas Civilās aizsardzības plāns, (materiāli pieejami interneta vietnē 

https://www.riga.lv). 

8.65. Citi pēc pētījuma izstrādātāja ieskatiem nepieciešamie informācijas avoti 

kvalitatīvā pētījuma sagatavošanai. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


