
 

 

 

RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS 
 

PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAS PĀRVALDE 
 

Tālrunis 67105816, e-pasts: pad@riga.lv 

www.rdpad.lv 

 

Tikšanās ar Rīgas domes struktūrvienību pārstāvjiem par Tematisko 

plānojumu darba uzdevumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei 

           
 

PROTOKOLS 
 

 

2013.gada 22.maijā   Rīgā    Nr.12 

Sanāksme tiek atklāta plkst.10:30 

Amatu ielā 4, 305.telpā. 

 

Sanāksmi vada: 

I.Purmale – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja  

 

Sanāksmē piedalās: 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti: 

I.Sirmā – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides plānošanas nodaļas vadītāja, 

pārvaldes vadītāja vietniece 

M.Liepa-Zemeša – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes 

Pilsētvides plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja  

S.Kalvīte – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Sabiedrības 

iesaistes nodaļas vadītāja 

V.Salenieks – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas Transporta infrastruktūras plānošanas inženieris 

D.Kiršteina – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas zemes ierīkotāja 

G.Jankovska-Galzone – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes 

Pilsētvides plānošanas nodaļas vides pārvaldības galvenā projektu vadītāja 

Z.Miķelsone – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja 

N.Kotoviča – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

ekonomikas nodaļas vadītāja 
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I.Millers – Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides plānošanas nodaļas teritorijas 

plānojuma administratīvās pārraudzības eksperts 

L.Līdaka – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja 

J.Grizāns – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

ekonomikas nodaļas pilsētvides ekonomikas eksperts 

G.Bičevska – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas galvenā ĢIS speciāliste - teritorijas plānotāja 

A.Kušķis – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā 

centra plānošanas nodaļas vadītāja vietnieks 

Rīgas domes Satiksmes  departamenta pārstāvis: 

J.Andiņš – Satiksmes departamenta Transporta būvju plānošanas pārvaldes Projektēšanas 

dokumentācijas nodaļas vadītāja vietnieks 

SIA „Rīgas Satiksme” pārstāvji: 

R.Auziņš – Maršrutu tīkla vadības daļas vadītājs 

E.Dīriņš – Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības direktora vietnieks 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārstāvji: 

J.Švinskis – Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas galvenais speciālists 

Gita Smogorževska – Apsaimniekošanas pārvaldes Pārvaldīšanas uzraudzības nodaļas 

vadītāja 

Z.Igaune – Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste 

I.Kublicka – Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste 

S.Šerenda – Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste 

A.Reinšmits – Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji: 

J.Cera – Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas galvenā speciāliste skolu 

attīstības jautājumos 

J.Savickis – Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta nodaļas galvenais speciālists 

A.Kalniņa – Kultūras pārvaldes Kultūras iestāžu un amatiermākslas nodaļa, nodaļas 

vadītāja - pārvaldes priekšnieka vietniece 

I.Doniņa – Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu grupas vadītāja 

 

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas pārstāvji: 

J. Lejnieks – Nekustamā īpašuma nodaļas Priekšpilsētas attīstības sektora projektu vadītājs  

A.Parņenkovs – Ekonomikas attīstības, nekustamā īpašuma un projektu nodaļas vadītāja 

p.i., ekonomists 

Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvji: 

L.Sarma – Rīgas pilsētas būvvaldes  Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece, galvenā 

arhitekte 

https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=27750&orderType=0
https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=27740
https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=27740
https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=27740
https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=27740
https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=14360
https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=14590
https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=14610
https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=2080
https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=24700
https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=28170


 

 

3 

L.Tomiņa – Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā 

ainavu arhitekte - teritorijas plānotāja 

M.Treija – Rīgas pilsētas būvvaldes  Juridiskās nodaļas Būvniecības uzraudzības eksperte 

I.Krastiņa – Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas galvenā apstādījumu 

inspektore  

A.Baķe – Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja 

Rīgas pašvaldības policijas pārstāvji:  

J.Znotiņš – Administratīvās pārvaldes priekšnieks 

R.Nitišs – galvenais speciālists stratēģiskās plānošanas jautājumos 

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra” pārstāvji: 

M.Rubīna – direktore 

J.Golunovs – Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs 

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” pārstāvis: 

N.Rikards – Tehniskā direktora vietnieks 

 

Sanāksmi protokolē:  

I.Žubure - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes 

Sabiedrības iesaistes nodaļas galvenā speciāliste 

Darba kārtībā:  
Rīgas domes struktūrvienību pārstāvju informēšana par Tematisko plānojumu (TmP) 

darba uzdevumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei.  

Izskatīt identificētos jautājumus, priekšlikumus, idejas Tematisko plānojumu (TmP) darba 

uzdevumiem, jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei.  

Rīgas domes struktūrvienību pārstāvju informēšana par Tematisko plānojumu (TmP) 

darba uzdevumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei.  

Izskatīt identificētos jautājumus, priekšlikumus, idejas (kas attiecas uz konkrētās 

pašvaldības pierobežu jautājumiem) Tematisko plānojumu darba uzdevumiem, jaunā 

Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei.  

 

Izskatīt identificētos jautājumus, priekšlikumus, idejas tematisko plānojumu (TmP) darba 

uzdevumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei.  

 

Identificēt galvenos ar teritorijas plānojumu saistītos problēmjautājumus. 

Identificēt galvenos ar teritorijas plānojumu saistītos problēmjautājumus, kas risināmi 

pašvaldībām sadarbojoties. 

 

I.Purmale: Atklāj sanāksmi un iepazīstina ar pamatkomandu, ar Tematisko plānojumu 

vadītājiem (TmP), kas ir pārvaldes darbinieki un lūdz iepazīstināt ar sevi, norādot par 

kuriem TmP ir atbildīgie. 

 

https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=26950
https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=29890
https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=29900
https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=26950
https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=27790
https://www.riga.lv/lv/Systems/OfficialsCatalog/Default.aspx?depID=26050
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Māra Liepa-Zemeša: Informē, ka strādā pie Teritorijas plānojuma projekta vadīšanas. 

Pārziņā ir Ainavu tematiskais plānojums un Teritoriju valsts un pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai tematiskais plānojums. 

Lauma Līdaka: Informē, ka pārziņā ir Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju ārpus Rīgas 

vēsturiskā centra tematiskais plānojums, Zaļo struktūru un publisko telpu tematiskais 

plānojums, Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums, Mājokļu attīstības 

tematiskais plānojums. 

Dace Kiršteina: Informē, ka viņas pārziņā ir Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskais 

plānojums. 

Vilnis Salenieks: Informē, ka pārziņā ir Transporta attīstības tematiskais plānojums. 

Guna Jankovska-Galzone: Informē, ka viņas pārziņā ir Meliorācijas attīstības 

tematiskais plānojums. 

Jurijs Grizāns: Informē, ka pārziņā ir Teritoriju uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai 

tematiskais plānojums. 

 

I.Purmale: Pateicas visiem, kas jau laicīgi iesūtījuši priekšlikumus – Pašvaldības policijai 

un Mājokļu un vides departamentam par iesūtītajiem priekšlikumiem, kurus esam jau 

apkopojuši. Ceru, ka pārējiem arī ir iznācis laiks iepazīties ar mūsu materiālu. Iziesim pa 

aplīti cauri, varbūt katram kas ir aizķēries, mēģiniet īsumā nokomentēt, lai šī saruna 

konstruktīvāk virzītos. Tie, kas ir iesūtījuši – mēģiniet īsumā nokomentēt, vai mēs pareizi 

esam uztvēruši jūsu priekšlikumu. Sāksim ar Lejnieka kungu varbūt. 

 

J.Lejnieks:  

Apvienot TmP –  krastmalas un publiskās 

Grūti iedomāties –  kā var projektēt ūdeni, nezinot ko projektē kāds cits TmP. Autori, 

ūdens akvatoriju. Otrs – ainava diezgan abstrakts jēdziens, filozofisks. Publiskā telpa arī ir 

jauns aspekts, kādā veidā tiek veidota pilsēta. Lielā mērā ainava ir tā, ko mēs liekam kā 

publisko telpu. 

 

Māra Liepa-Zemeša: Par ūdens un zaļo teritoriju apvienošanu. Risinājumi ir savstarpēji 

saskaņoti, nekādā veidā nav atraujami viens no otra. Paldies par priekšlikumu, mēs 

izvērtēsim. 

I.Purmale: Šis priekšlikums ir izskanējis no ļoti daudziem, mums ir jāparāda šī sasaiste 

darba uzdevumā. Ieskicēsim prioritāros, ar kuriem viņiem ir vistiešākā saikne jau pirmajā 

kārtā.  Projektu vadītājiem varbūt kāds komentārs. 

L.Līdaka: Jā par zaļajām-zilajām struktūrām ir bijusi vairākkārtēja diskusija apvienot, Ir 

bijis pamats viņas arī neapvienot, tā iemesla dēļ, ka ūdeni skata kā ūdens tilpni kā 

patstāvīgi izmantojamu, kas noteikti saistīta ar krastmalu izmantošanu. Tajā pašā laikā 

darba apjoms ir ļoti liels abiem plāniem. Ja viņus strādāsim vienlaicīgi, iespējams – ne 

resursu, ne finansu ziņā nevarēs iespēt. 

J.Lejnieks: Viņas nepārklājas 

L.Līdaka: Pārklājas. 

J.Lejnieks:  

L.Līdaka: Pēc tam iespējams viņas var salikt kopā. Ir pietiekami daudz zaļās teritorijas. 

J.Lejnieks: atradīsiet kādu grāvīti, kas ir aizsērējis. 

 

L.Līdaka: Pēc 

Tomēr ir ļoti daudz apzaļumotas struktūras, jāmēģina integrēt kopējā pilsētas struktūrā. 
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Ļoti neizvērtējot esošo ūdens teci. Tāpēc plāns ir sadalīts. Pēc pašreiz ieskicētā scenārija 

ūdens līdz ar to dod priekšnoteikumus zaļo struktūru plānam 

I.Purmale: Vai ir kāda ideja par brīvostu? 

J.Lejnieks: Par ainavām un publisko telpu apvienošanu. 

Māra Liepa-Zemeša: Ir Priekšlikums apvienot ainavas ar kultūrvēsturiskām teritorijām  

 

Sanāksme tiek slēgta plkst. 12.00. 

Pielikumā: Dalībnieku saraksts uz 3 lp. 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta I.Purmale 

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja 

 

 

Protokolēja I.Žubure 

 


