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PROTOKOLS 
 

 

2013.gada 20.jūnijā   Rīgā    Nr.21 

Sanāksme tiek atklāta plkst.14:05 

 

Sanāksmi vada: 

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

pārvaldes vadītāja vietniece 

Sanāksmē piedalās: 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti: 

I.Purmale – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja  

D.Kiršteina – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas zemes ierīkotāja 

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 

A.Ločmanis – Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās 

plānošanas nodaļas galvenais telpiskās attīstības plānotājs - ĢIS eksperts 

B.Paeglīte – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

ekonomikas nodaļas juriste - PPP eksperte 

Olaines novada domes pārstāvji: 

S.Kirilovs – Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs  

A.Zandere – Olaines novada pašvaldības Būvvaldes speciālists teritoriālplānojuma un 

zemes ierīcības jautājumos 
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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.Sirmā:  
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. 

 

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. 

Dace Kiršteina: Informē, ka 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. 

 

Notiek problēmjautājumu, priekšlikumu, ieteikumu, kartogrāfiskā materiāla izskatīšana un 

diskusija un vienošanās par problēmjautājumu risinājumiem: 

 
1. Dienvidu tilta un Vienības gatves savienojuma trases maiņa kopā ar Mārupes 

novadu. 

-  Ņemot vērā atrašanos purvā, tas būs dārgs risinājums. Tā kā Olainei tas nav akūti 

nepieciešams, savus finanšu līdzekļus tā neieguldīs šāda ceļa izbūvē.  

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

dzelzceļa). 

2.1. Sabiedriskais transports: 

- Nepieciešama autobusu satiksme, kas savienotu Rāmavu ar Medema purvu; 

2.2. Stāvparki: 

- Pašreiz neformāls ir pie Maximas Vienības gatvē 113. 

- Otrs neformālais – pie dzelzceļa stacijas Baloži. 

- Piekrīt risinājumam izvietot stāvparku Mārupē – Tēriņos. 

3. Veloceliņu trašu savienojamība. 

- Plāno veloceliņu pa A8 šoseju. Rīgai jānodrošina savienojuma turpinājums pa 

Vienības gatvi. 

4. (Bišumuižas grāvja ūdeņu iespējamais piesārņojums baseina augšdaļā Olaines 

novadā). 

-  Šis grāvis neietilpst Olaines novadā, tādēļ jautājums viņiem nav saistošs. Olaines 

teritorijā ir Osvalta grāvis, kas savienojas ar Olekti, tomēr tā savukārt nevienā posmā 

neatrodas Rīgas teritorijā. 

5.Saimnieciskās darbības ierobežojumi Rīgas pilsētai piederošajos mežos. 
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- Mežus pārsvarā izmanto mežsaimnieciskai darbībai un kūdras ieguvei. Medema 

purva daļā agrāk bija iecerēti dārziņi, Olaine šādu scenāriju tomēr neatzīst par vēlamu. 

Būtu vērtīgi plānot vienotu rekreācijas teritoriju ietverot gan Ziepniekkalnā esošo 

mežu, gan Olaines daļā esošo Stūnīšu ezeru. 

6. Mežu aizsargjoslas ap pilsētām (ap Rīgu). 

7. Iespējamā ielas izbūve no Baložiem uz Vienības gatvi Medema purva rajonā. 

 

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.Sirmā  

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece 

 

 

Protokolēja I.Žubure 

 


