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Tikšanās ar Salaspils novada domes pārstāvjiem par Tematisko plānojumu 

darba uzdevumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei 

           
 

PROTOKOLS 
 

 

2013.gada 4.jūnijā   Rīgā    Nr.15 

Sanāksme tiek atklāta plkst.14:05 

 

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 

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 

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 

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 

 

Salaspils  novada domes pārstāvis: 

L.Villere- Madzule – Salaspils novada domes Attīstības daļas teritorijas plānotāja 
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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. 

 

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

plānojums. 

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

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

tematiskais plānojums. 

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

plānojums. 

 

Notiek problēmjautājumu, priekšlikumu, ieteikumu, kartogrāfiskā materiāla izskatīšana un 

diskusija un vienošanās par problēmjautājumu risinājumiem: 

 
1. Salaspils novada sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārstrādāto notekūdeņu 

izlaide Daugavā- Rīgas pilsētā un to atbilstība peldvietu ūdens kvalitātes prasībām.  

- (AutoCad fails no Salaspils ir nosūtīts A.Ločmanim) 

2. Rīgas interese par Dārziņu apkaimes iespējamo pieslēgšanu Salaspils kanalizācijas 

tīkliem. Teritorijas plānojumā vērtējamas izlaides vietas Daugavā un iespējamās 

peldvietas. 

3. TEC-2 Aconē. 

- Šobrīd notiek šīs teritorijas izmantošanas intensifikācija. Pieslēgumus regulē 

Latvenergo. Nepieciešams jautāt Latvenergo par potenciālajiem pievadkabeļiem uz 

Rīgu. 

4. Iespējamā Rail Baltica trase ar kravu staciju, loģistikas centru un ievadu Rīgā. 

- Tiek izvērtēta arī ritošā sastāva apkopes centra izveide . Vēl paredzēta izpēte no 

ministrijas puses par ģeoloģiskajiem apstākļiem trases izvietojumam. 

5. Iespējamie kopējie sabiedriskā transporta maršruti, stāvparki (ieskaitot pie dzelzceļa); 

6. Veloceliņu trašu savienojamība. 

- Veloceliņš gar Daugavu un dambi, aktuāls šosejas šķērsojums, lai nodrošinātu 

savienojumu ar Salaspili. 

7. Mazās Juglas un Daugavas baseina upju un grāvju ūdeņu iespējamais piesārņojums 

ar sadzīves notekūdeņiem un lauksaimniecībā izmantojamiem minerālmēsliem; 

8. Saimnieciskās darbības ierobežojumi Rīgas pilsētai piederošajos mežos. 

- No Salaspils novada puses interese par tikai mežiem kā zaļo zonu. 

9. Mežu aizsargjoslas ap pilsētām (ap Rīgu); 

10. Kopējie inženiertīklu posmi (TEC-2 siltumtrase). 
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11. Kopējās ainavu telpas – Salaspils kā Rīgas vārti. Pilsētas tēla kvalitātes 

nodrošināšana ar ainavas palīdzību. 

12. Upju transporta atjaunošana: Rīga – Doles sala.  

13. Savstarpējās robežas – risināms jautājums. 

 

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

iestrādāti TmP darba uzdevumā. 

 

 

Sanāksme tiek slēgta plkst.14:55 

Pielikumā: Dalībnieku saraksts uz 1 lp. 

 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta I.Purmale 

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja 

 

 

Protokolēja I.Žubure 

 


