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Tikšanās ar Jūrmalas pilsētas domes pārstāvjiem par Tematisko plānojumu 

darba uzdevumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei 

           
 

PROTOKOLS 
 

 

2013.gada 13.jūnijā   Rīgā    Nr.19 

Sanāksme tiek atklāta plkst.14:15 

 

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 

E.Šveica – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, nodaļas vadītāja vietniece detālplānojumu 

un lokālplānojumu jautājumos 

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 

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 

B.Paeglīte – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

ekonomikas nodaļas juriste - PPP eksperte 

Jūrmalas pilsētas domes pārstāvis: 
V.Zvejniece – Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja  
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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, pateicas par iesūtītajiem priekšlikumiem, kurus esam jau 

apkopojuši. Norāda, ka vēlreiz izrunāsim, precizēsim neskaidrības, priekšlikumus, 

pierobežu jautājumus. Iepazīstina ar pamatkomandu, ar TmP vadītājiem, kas ir pārvaldes 

darbinieki un lūdz iepazīstināt ar sevi, norādot par kuriem TmP ir atbildīgie. 

 

Lauma Līdaka: Informē, ka viņas 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. 

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

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

tematiskais plānojums. 

 

I.Purmale: Aicina izskatīt identificētos TmP jautājumus, iepazīties ar idejām un 

priekšlikumiem. 

 

Notiek problēmjautājumu, priekšlikumu, ieteikumu, kartogrāfiskā materiāla izskatīšana, 

diskusija un vienošanās par problēmjautājumu risinājumiem: 

 
1. Jūrmalas ostas akvatorijs Lielupē un mola ar navigācijas zīmēm izbūve Buļļusalā. 

- Šobrīd izstrādes stadijā ir Lielupes ostas attīstības stratēģija 10 gadiem. Paredzēts, ka 

obligāti nepieciešami 2 moli un primārais būtu mols Rīgas pusē, lai nodrošināti 

vējuzplūdu aizsardzību. Savukārt Rīgas interesēs ir izbūvēt otru molu, lai apturētu Piejūras 

dabas parka noskalošanos. 

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

- Šobrīd pie Lielupes un Dubultu stacijām ir auto novietnes, kas pilda stāvparka funkcijas, 

speciālas vietas nav plānotas, jo šīs pilnībā nodrošina nepieciešamo kapacitāti. Jūrmala 

dotu priekšroku lidostas savienojumam ar dzelzceļu nevis tramvaju. Jūrmalas plānojumā ir 

rezervētas teritorijas visām Ziemeļu šķērsojuma trasēm. 

3. Rīgas Daugavgrīvas notekūdeņu attīrīšanas stacijas dūņu lauki Priedainē. 

- Dūņu laukiem ir noteiktas aizsargjoslas, lai dzīvojamā apbūve nepienāk pārāk tuvu. 

4. Daļēja Jūrmalas notekūdeņu attīrīšana Daugavgrīvā - Rīgā. 

5. Kopēji inženiertīklu posmi (notekūdeņi).  

- Jāpārbauda spiedvada aizsargjosla, jo ja gadījumā nepieciešams paralēli ielikt vēl vienu 

(zem Lielupes jau ir izbūvēts otrs), lai ir rezerve. 

6. Kopīgas intereses iespējamo ūdenstransporta risinājumos. Būtu svarīgi atjaunot ūdens 

satiksmi ar Rīgu. Šobrīd jau ir apstiprināti Lielupes apsaimniekošanas noteikumi 

(pieejami Jūrmalas domes mājas lapā), kas jāņem vērā plānojot attīstību Buļļupes ragā. 

7. Jūrmalas priekšlikums paredzēt ceļa savienojumu ar Vārnu krogu krasta teritorijā gar 

Buļļupi. Nepieciešams ielu savienojums. Esošā iela Rīgas teritorijā iespējams izbūvēta 
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paralēli spiedvadam, kas iet no Priedaines uz Daugavgrīvas attīrīšanas ietaisēm, bet tas 

jānoprecizē. 

8. Jāturpina darbs pie robežu kadastra sakārtošanas. 

 

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

iestrādāti TmP darba uzdevumā. 

 

Sanāksme tiek slēgta plkst.14:35 

Pielikumā: Dalībnieku saraksts uz 1 lp. 

 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta I.Purmale 

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja 

 

 

Protokolēja I.Žubure 

 


