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Tikšanās ar Garkalnes novada domes pārstāvjiem par  

Tematisko plānojumu darba uzdevumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 

izstrādei 

           
 

PROTOKOLS 
 

 

2013.gada 12.jūnijā   Rīgā    Nr.18 

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  

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 

J.Grizāns – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

ekonomikas nodaļas pilsētvides ekonomikas eksperts 

B.Paeglīte – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

ekonomikas nodaļas juriste - PPP eksperte 

A.Ločmanis – Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās 

plānošanas nodaļas galvenais telpiskās attīstības plānotājs - ĢIS eksperts 

Garkalnes novada domes pārstāvji: 

S.Čakāne – Garkalnes novada domes būvvaldes teritorijas plānotāja 

D.Gruzīte – Garkalnes novada domes būvvaldes Telpiskās attīstības plānotājs-lietvedis 
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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. 

 

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. 

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

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

tematiskais plānojums. 

 

Notiek problēmjautājumu, priekšlikumu, ieteikumu, kartogrāfiskā materiāla izskatīšana,  

diskusija un vienošanās par problēmjautājumu risinājumiem: 

 
1. Rīgas pilsētas pazemes ūdens ņemšanas vietas un maģistrālie ūdensvadi. 

- Garkalnes novads ir sagatavojis teritorijas plānojuma 1.redakciju, kuru plānots 

apspriest augustā, šobrīd aktuāls jautājums par aizsargjoslām ap ūdens ņemšanas 

vietām, jo trūkst datu. 

2. Iespējamie kopējie sabiedriskā transporta maršruti, stāvparki (ieskaitot pie 

dzelzceļa). 

- Garkalnes novadā nav sabiedriskā transporta rentabilitātei atbilstošs pasažieru skaits, 

kā arī ielu kvalitāte neatbilst sabiedriskā transporta vajadzībām. Stāvparki novada 

teritorijā šobrīd nav paredzēti. 

3. Atsevišķu novada ciematu savienojumi tikai ar Rīgas ielām (Suži). 

- Sužos ir 2 pieslēgumi, Bukultos – 1, Priedkalnei – 1 un Priežleju ciematam arī 1. 

Teritorijas plānojuma paredzēts iedzīvotāju pieaugums uz īpašumu iegādes rēķina. 

Sociālā infrastrukrtūra arī tiek risināta (plānots paplašināt Berģu skolu, izstrādājot 

detālplānojumus ir prasība risināt pirmskolas izglītības jautājumus). 

4. Robežielu apsaimniekošana, izbūve un numerācija. 

-  Šobrīd problemātiskā ir Lejasvīgantu iela, bet nepieciešamas apzināt arī citas vietas. 

5. Veloceliņu trašu savienojamība. 

- Garkalnes veloceliņa savienojums ar Rīgā esošo celiņu uz Brīvības gatves, Rīgas daļā 

iztrūkts viens posms. Jaunciema gatve bīstama velobraucējiem. Risināms jautājums par 

savienojumu uz Bukultiem. 

6. Ķīšezera un Juglas baseinu upju un grāvju ūdeņu iespējamais piesārņojums ar 

sadzīves notekūdeņiem un lauksaimniecībā izmantojamiem minerālmēsliem. 
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- Ir izstrādāti 2 projekti, kas paredz notekūdeņu transportēšanu uz Rīgu caur Bukultiem 

uz Čiekurkalnu. 

7. Saimnieciskās darbības ierobežojumi Rīgas pilsētai piederošajos mežos. 

- Garkalnes novada teritorijas plānojumā sadarbībā ar Rīgas mežiem ir noteikti 

ainaviskie meži (gar ceļiem un ciemiem), bioloģiski vērtīgie meži, saimnieciski 

izmantojamie meži. Plānojumā noteiktās rekreācijas teritorijas paredzētas kā 

mežaparki ar labiekārtojumu un noteiktas teritorijas, kurās jāskaņo ciršanas plāni.  

8.  Jaunciema kapu paplašināšana aiz pilsētas robežām Rīgai piederošajos mežos. 

- Garkalnes plānojumā ir paredzēta teritorija šai funkcijai. 

9. Mežu aizsargjoslas ap pilsētām (ap Rīgu). 

- Garkalnes plānojumā tās ir parādītas. 

10. Iespējamie kopējie inženiertīkli. 

11. Meliorācija kā kopīgi risināms jautājums. Berģu ciema ziemeļu daļas meliorācijas 

nodrošināšanai Avotkalna ielas grāvja platums būs jāpaplašina, jo šobrīd kapacitāte 

ir izsmelta. 

12. Suži – pretplūdu pasākumi ir skaņoti ar Rīgu. Paredzēts polderis ar sūkņiem. 

13. Transporta risinājumi saistībā ar Ziemeļu koridoru. Pie Rīgas robežas plānots 

turpināt attīstīt loģistikas centru ar dažādām komerc un pakalpojumu funkcijām, 

paredzot paaugstināt stāvu skaitu, lai būtu vienādā augstumā ar viaduktu. Ja 

iespējams, būtu nepieciešams vietējais pieslēgums Ziemeļu koridora trasei 

(rotācijas aplim).  

 

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

iestrādāti TmP darba uzdevumā. 

 

Sanāksme tiek slēgta plkst.11:05 

Pielikumā: Dalībnieku saraksts uz 1 lp. 

 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta I.Purmale 

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja 

 

Protokolēja I.Žubure 

 


