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Tikšanās ar Babītes novada domes pārstāvjiem par Tematisko plānojumu 

darba uzdevumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei 

        
 

PROTOKOLS 
 

 

2013.gada 02.jūlijā   Rīgā    Nr.22 

Sanāksme tiek atklāta plkst.10:00 

 

Sanāksmi vada: 

I.Sirmā – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece 

Sanāksmē piedalās: 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti: 

E.Šveica– Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, nodaļas vadītāja vietniece lokālplānojumu  

jautājumos 

Z.Miķelsone – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja nodaļas vadītāja vietniece teritorijas 

plānojuma jautājumos  

M.Liepa-Zemeša – 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 – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas Teritorijas plānojuma administratīvās pārraudzības eksperts 

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

Pilsētvides attīstības nodaļas vides pārvaldības galvenā projektu vadītāja  

D.Kiršteina – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas zemes ierīkotāja 

Babītes  novada domes pārstāve: 

I.Mārciena  – Babītes novada pašvaldība  
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Sanāksmi protokolē:  

K.Aspera - 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. 

 

Notiek problēmjautājumu, priekšlikumu, ieteikumu, kartogrāfiskā materiāla izskatīšana un 

diskusija un vienošanās par problēmjautājumu risinājumiem: 

 

1. Spilves poldera meliorācija un apsaimniekošana (poldera teritorijas lielākā daļa atrodas 

Babītē, poldera dambis un sūkņu stacija – Rīgā); 

2. Spilves poldera apbūve un iespējamā poldera grāvju piesārņošana ar sadzīves 

notekūdeņiem; 

- Babītes pašvaldība būtu ieinteresēta piedalīties diskusijās par konkrētiem, jau 

izstrādātiem priekšlikumiem. Aktuāls jautājums ir lidosta un Hapaka gravis, jo visi 

notekūdeņi no lidostas un Mārupes nonāk Babītē, kā arī attīrīšanas iekārtu jaudas. 

Jāizstrādā priekšlikumi aktuālo jautājumu risināšanai. 

3. Daugavas Ziemeļu šķērsojuma trase un piekļūšana zemes vienībām starp trasi un Babītes 

novadu. RD 16.06.2009. saistošo noteikumu Nr. 180 „Piejūras maģistrāles un Ziemeļu 

šķērsojumam pieguļošā teritorija” precizēšana; 

- Aktuāla Daugavas Ziemeļu šķērsojuma izvēlētā varianta trases korekcija ar 

pieslēgumu Rātsupītes ielai un sarkano līniju sakārtošana Rīgas un Babītes teritorijās, 

abām pašvaldībām vienojoties par sakano līniju koridoru. 

4. Turpmākā izpētes teritorija dzelzceļa trasei starp Bolderājas dzelzceļa un Jelgavas 

dzelzceļa līnijām paralēli Rīgas apvedceļam; 

- Teritorijas plānojumā no Babītes puses šajās teritorijās nav iestrādāti konkrēti 

priekšlikumi. Priekšlikums lokālplānojuma ietvaros pieprasīt skaidrojumu ministrijai 

un šīs teritorijas “jāizņem”.    

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

- Babītes pašvaldība vēlētos 13.autobusa un 43.autobusa (Skulte) līnijas pagarināšanu. 

Kā stāvparkus iedzīvotāji izmanto esošo autostāvvietu autobusu galapunktā, pie 

lielveikala. Iespējams paredzēt teritoriju stāvparka izveidei pie Babītes stacijas.   

6. Robežielu apsaimniekošana, izbūve un numerācija; 

- Rātsupītes iela, Beberbeķu iela. Jāplāno atsevišķa tikšanās ar Rīgas domes Satiksmes 

departamentu. Robežielu apsaimniekošana būtu jārisina plāna ietvaros, pašvaldībām 

vienojoties, un veicot to sadali, mainot robežas pa posmiem.    

7. Veloceliņu trašu savienojamība; 

- Aktuāla ir esošā veloceliņa, paralēli dzelzceļam, sakārtošana. Ir iecere veidot “zaļo” 

veloceliņu pa dambi, pie Beberbeķu ezera. Mārupes pašvaldība ir ieinteresēta 

veloceliņu izveidē, plānojot svarīga veloceliņu savienojamība dažādos virzienos. 
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Aktuāls ir darbs pie Stratēģijā iestrādātiem teritorijas savienojošiem pārvadiem 

(gājējiem).   

8. Rīgas pilsētas Lielupes sateces baseina daļas meliorācija un notece uz Babītes novadu 

(Beberbeķi); 

- Attīstoties apbūvei pie Lielupes plānojams ir ūdens transporta pieaugums un izeja uz 

jūru. Jautājums jāprecizē (Beberbeķu ezers un slūžas).  

9. Saimnieciskās darbības ierobežojumi Rīgas pilsētai piederošajos mežos; 

10. Mežu aizsargjoslas ap pilsētām (ap Rīgu); 

- Stratēģijā ir iekļautas tikai mežu aizsargjoslas, nelielas teritorijas, jo daudzās vietās 

paredzēta būvniecība. Jāorganizē atsevišķa tikšanās ar “Rīgas Meži” vadību un 

kaimiņu pašvaldībām. 

11. Rīga un dzīvnieku kapsēta Babītes novadā; 

- Babītes teritorijā esošā privātā dzīvnieku kapsēta, šo jautājumu Rīgas pilsētai nespēj 

atrisināt.  

12. Iespējamie kopējie inženiertīkli. 

- Spiedvads no Jūrmalas uz attīrīšanas ierīcēm (pieslēgšanās). 

- Kurzemes loka projekts (elektrolīnija) 

- Rīgas lidostas darbība (pacelšanās/nolaišanās trajektorijas, lidojumu koridori, 

kanalizācija, notekūdeņi u.c.) 

 

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

iestrādāti TmP darba uzdevumā. 

 

 

Sanāksme tiek slēgta plkst.11:03 

Pielikumā: dalībnieku saraksts uz 1 lp. 

 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta I.Sirmā  

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece 

 

 

Protokolēja K.Aspera 

 


