
 

RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS 
 

PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAS PĀRVALDE 
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Tikšanās ar Stopiņu novada domes pārstāvjiem par Tematisko plānojumu 

darba uzdevumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei 

           
 

PROTOKOLS 
 

 

2013.gada 4.jūnijā   Rīgā    Nr.14 

Sanāksme tiek atklāta plkst.10:15 

 

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  

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

Pilsētvides plānošanas nodaļas vides pārvaldības galvenā projektu vadītāja 

D.Kiršteina – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas zemes ierīkotāja 

G.Bičevska – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas galvenā ĢIS speciāliste - teritorijas plānotāja 

Z.Miķelsone – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja 

V.Salenieks – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas Transporta infrastruktūras plānošanas inženieris 

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 
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J.Grizāns – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

ekonomikas nodaļas pilsētvides ekonomikas eksperts 

A.Ločmanis – Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās 

plānošanas nodaļas galvenais telpiskās attīstības plānotājs - ĢIS eksperts 

 

Stopiņu novada domes pārstāvji: 

A.Rībenis – Stopiņu novada domes būvvaldes vadītājs 

K.Jansone – Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciāliste  

Sanāksmi protokolē:  

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

Sabiedrības iesaistes nodaļas galvenā speciāliste 

Darba kārtībā:  
Identificēt galvenos ar teritorijas plānojumu saistītos problēmjautājumus, kas risināmi 

pašvaldībām sadarbojoties. 

 

I.Purmale:  
Atklāj sanāksmi, aicina izskatīt identificētos TmP problēmjautājumus, iepazīties ar idejām 

un priekšlikumiem. Tikšanās laikā precizēsim neskaidrības, priekšlikumus, pierobežu 

jautājumus. Iepazīstina ar TmP vadītājiem, kas ir pārvaldes darbinieki un lūdz iepazīstināt 

ar sevi, norādot par kuriem TmP ir atbildīgie. 

 

Notiek problēmjautājumu, priekšlikumu, ieteikumu, kartogrāfiskā materiāla izskatīšana, 

diskusija un vienošanās par problēmjautājumu risinājumiem: 

 
1. Getliņu izgāztuve. 

- Paredzams, ka turpinās darboties līdz 2030.gadam noteikti. 

2. Autoceļa E-22 ievads un satiksmes izkārtojumam nākotnē nepieciešamā papildus 

teritorija.  

- Ja tā paredzēta kā ātrgaitas maģistrāle, jādomā par risinājumiem un iebraukšanu 

pilsētā, lai neveidojas sastrēgumi; 

- Nepieciešamība principiāli risināt satiksmes organizāciju Lubānas ielas aplī, lai 

samazinātu sastrēgumus no Stopiņu novada puses, ne tikai saistībā ar plānoto 

autoceļa E22 ievadu.  

3. Autoceļa V-35 (Granīta iela) ievads. 

-  Papildus risināms arī veloceliņa izvietojums. 

4. Neatbilstošā ceļu hierarhiskā savienošana. Zemes vienību pieslēgumi pie Maskavas 

ielas. 

-  Rīgai sadarbībā ar Stopiņu novadu risināms jautājums par vietējas pieslēgumu joslas 

izbūvi. 

5. Iespējamie kopējie sabiedriskā transporta maršruti, stāvparki. 

- Jautājums par stāvparkiem skatāms, ja RTP paredz tramvaja līniju līdz Dzelzavas 

vai Deglava ielas galam; 

- Jautājums par Garās ielas pieslēguma Lubānas ielai pilnveidošanu un Garās ielas 

iekļaušanu 34.autobusa maršrutā; 

- Jautājums par 51.autobusa maršruta pagarināšanu līdz Ulbrokas vidusskolai. 

6. Robežielu apsaimniekošana, izbūve un numerācija. 

7. Veloceliņu trašu savienojamība. 
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- Trīs veloceliņu pieslēgumi. 

8. Juglas baseina upju un grāvju ūdeņu iespējamais piesārņojums ar sadzīves 

notekūdeņiem un lauksaimniecībā izmantojamiem minerālmēsliem. 

9. Saimnieciskās darbības ierobežojumi Rīgas pilsētai piederošajos mežos. 

10. Meža aizsargjoslas ap pilsētām (ap Rīgu). 

11. Iespējamie kopējie inženiertīkli. 

-  Izbūvējot jauno Juglas ielu, Dauguļupītes caurteka ir iebūvēta par augstu, kā 

rezultātā traucēta ūdens notece. 

12. Izstrādājot RTP, visi ceļi un pieslēgumi jāzīmē vismaz 100 m kaimiņu novadu 

teritorijās, lai būtu skaidri saprotami pieslēguma risinājumi. 

13. Juglas papīrfabrikas ciematiņa teritorija un Juglas ezers kā jaunas rekreācijas 

teritorijas. 

 

Noslēgumā tikšanās dalībnieki vienojas, ka visi priekšlikumi tiks izvērtēti un pēc iespējas 

iestrādāti TmP darba uzdevumā. 

 

 

Sanāksme tiek slēgta plkst.12:00 

Pielikumā: Dalībnieku saraksts uz 2 lp. 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta I.Purmale 

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja 

 

 

Protokolēja I.Žubure 

 


