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Tikšanās ar Rīgas domes Satiksmes departamenta un SIA „Rīgas Satiksme” 

pārstāvjiem par jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādi           
 

PROTOKOLS 
 

 

  2013.gada 16.aprīlī   Rīgā    Nr.6 

Sanāksme tiek atklāta plkst.10:30 

Amatu ielā 4, 305.telpā. 

 

Sanāksmi vada: 

I.Purmale – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja 

Sanāksmē piedalās: 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti: 

I.Sirmā – Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides plānošanas nodaļas vadītāja; 

M.Liepa Zemeša – Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides plānošanas nodaļas galvenā 

teritorijas plānotāja; 

S.Kalvīte –Pilsētvides attīstības pārvaldes Sabiedrības iesaistes nodaļas vadītāja; 

Z.Miķelsone – Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides plānošanas nodaļas galvenā 

teritorijas plānotāja; 

L.Līdaka - Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides plānošanas nodaļas galvenā 

teritorijas plānotāja; 

V.Salenieks – Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides plānošanas nodaļas transporta 

infrastruktūras plānošanas inženieris; 

I.Millers - Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides plānošanas nodaļas teritorijas 

plānojuma administratīvās pārraudzības eksperts; 

V.Faļkovs – Rīgas domes deputāts. 

Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāvji: 

J.Andiņš, I.Rimša. 

SIA „Rīgas Satiksme” pārstāvji: 

K.Čaša, R.Auziņš, E.Dīriņš. 
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Sēdi protokolē:  

L.Veide - Pilsētvides attīstības pārvaldes Sabiedrības iesaistes nodaļas galvenā 

speciāliste. 

Darba kārtībā:  

Tikšanās dalībnieku informēšanai par jaunā Rīgas teritorijas plāna izstrādi un Sabiedrības 

līdzdalības programmu. 

 

I.Purmale atklāj sanāksmi, informē par darba kārtību. Aicina klātesošos ar sevi 

iepazīstināt. Informē, ka pašreiz plānam ir sākuma stadijas izpētes un izzināšanas posms, 

tāpēc nepieciešams klātesošo profesionālais viedoklis. Laika grafiks ir līdz 2017.gadam 

ieskaitot. Aicina uzklausīt sagatavotās prezentācijas. 

 

 M.Liepas Zemešas prezentācija par jaunā Rīgas teritorijas plāna izstrādi. 

 

J.Andiņš: jautā, kurā brīdī būs gatavas izpētes? 

M.Liepa Zemeša: atbild, ka pie tā tiek strādāts, ir identificētas izpētes, kas ir 

nepieciešamas, apkopojam to, kādas izpētes veiktas līdz šim, lai informācija 

nedubultotos. Plānojumi notiek paralēli, no tā izriet, kādas izpētes ir nepieciešamas. 

Esošās situācijas analīze būtībā jau ir noslēgusies. 

V.Faļkovs: par lokalizāciju. Nesapratnē, kā deputāts vilks izvēlēto apkaimi, pēc kādas 

sistēmas sadalīs apkaimju „patronus”. Tā kā plānu plānojat pieņemt 2017.gada decembrī, 

tas ir aiznākamās domes darba periods, pašlaik saistītie politiskie spēki nevarētu vairs būt 

pārsvarā nākamajā sasaukumā, plānu nākamie var neatbalstīt. Plāns ir jāuztaisa 4 gadu 

laikā, ne 4 ar pusi, tas periods ir par garu. 

I.Purmale: skaidro, ka priekšlikums par „katrai apkaimei savu deputātu” nāca no NVO 

pārstāvjiem. Domā, ka piesaistīt apkaimēm politisko spēku tomēr vairāk vajadzētu. 

 

 S.Kalvītes prezentācija par sabiedrības līdzdalības programmu Rīgas teritorijas 

plāna izstrādes laikā. 

 

I.Purmale: turpina, ka tāds ir process, kurā jāiesaistās un jāstrādā. Vēlamies, lai Jūs mūs 

atbalstāt. Uz satiksmi attiecas divi tematiskie plāni. Drīzumā būs sagatavoti darba 

uzdevumi, kas Jums tiks nosūtīti. Lūgsim arī deleģēt pārstāvjus darba grupās un kopā 

jautājumus risināt. 

Sanāksmēs par sabiedrības iesaisti ceram arī uz Jūsu atbalstu, gan apkaimju sanāksmēs, 

gan tematiskajos semināros. Apkaimju sanāksmēs ir doma nodrošināties ar komandu no 

visām Rīgas domes struktūrām, jo jautājumu loks būs plašs, uz visiem nevarēsim atbildēt, 

daudz kas neattieksies uz pašu plānojumu. Lai cilvēki nejustos tā, ka ir par velti atnākuši 

un jautājumi nav uzklausīti, jautājumus varēs fiksēt un risināt katras struktūrvienības 

kompetencē. Tad cilvēkiem būs vairāk informācijas un saprašanas pie kā griezties 

attiecīgos gadījumos. 

V.Faļkovs: pašlaik starp apkaimēm notiek mijiedarbība – vienā dzīvo, otrā strādā, trešā 

mācās, ceturtā iepērkas. Imanta un Zolitūde nepārklāsies. Aizdomas, ka apkaimēm 

jāpārklājas. 

I.Purmale: skaidro, ka pārklājumu nodrošina ar plānojuma izstrādi. 

M.Liepa Zemeša: turpina, ka tas notiek ar tematiskajiem plāniem. 

I.Purmale: materiāls tiks nosūtīts. Gaidīsim idejas, priekšlikumus ar ko papildināt. 
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S.Kalvīte: jautājums SIA „Rīgas Satiksme” pārstāvjiem, vai sabiedriskajā transportā 

ekrānos varēs palaist informāciju par Rīgas teritorijas plānojumu, kā reklāmu – nākt un 

tajā piedalīties, piemēram, no septembra līdz decembrim? 

E.Dīriņš: atbild, ka jā, tikai nepieciešams konkrētais priekšlikums. Monitori drīzumā būs 

arī pieturvietās. Tas ir skatāms jautājums, par to jākontaktējas ar Viktoru Zaķi. 

Informācija kārtīgi jāpārlasa, tad to paplašināsim ar mūsu viedokļiem. 

I.Purmale: jautā, vai klātesošajiem ir vēl jautājumi? Šis bija ieskats, kāds ir process 

kopumā. Paldies par dalību! 

 

 

 

Sanāksmē vienojas: 

1. Klātesošajiem izsūtīt sanāksmē izskanējušās prezentācijas: „Jaunā Rīgas 

teritorijas plānojuma izstrāde” un „Sabiedrības līdzdalības programma Rīgas 

teritorijas plānojuma izstrādes laikā”. 

2. Klātesošajiem izsūtīt sagatavotos Tematisko plānojumu darba uzdevumus un 

tikties atkārtoti, lai diskutētu konkrētāk. 

 

Sēde noslēdzas plkst. 11:10 

 

Protokola pielikumā:  

1. sēdes dalībnieku reģistrācijas lapa uz 2 lp. 

 

Sēdi vadīja:   

Ilze Purmale 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta  

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja 

 

Sēdi  protokolēja:                                                                                                              

Lelde Veide 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta  

Pilsētvides attīstības pārvaldes  

Sabiedrības iesaistes nodaļas galvenā speciāliste 

67105457 

 


