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Tikšanās ar Rīgas Izpilddirekciju un Rīgas pašvaldības policijas 

pārstāvjiem par jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādi 

           
 

PROTOKOLS 
 

 

  2013.gada 18.aprīlī   Rīgā    Nr.7 

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 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. 

Rīgas pašvaldību pārstāvji: 

V.Koķis – Pārdaugavas izpilddirekcija; 

A.Parņenkovs – Pārdaugavas izpilddirekcija; 

A.Ļitovčenko – Pārdaugavas izpilddirekcija; 

M.Petrovs – Ziemeļu izpilddirekcija; 

S.Kosīte – Austrumu izpilddirekcija; 

V.Ējaba – Austrumu izpilddirekcija; 

M.Zālīte – Austrumu izpilddirekcija; 
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J.Lejnieks – Austrumu izpilddirekcija. 

Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis:  

J.Znotiņš. 

Sēdi protokolē:  

L.Veide - Pilsētvides attīstības pārvaldes Sabiedrības iesaistes nodaļas galvenā 

speciāliste. 

Darba kārtībā:  

Tikšanās dalībnieku informēšana par jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādi, 

Sabiedrības iesaistes programmu jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes laikā. 

 

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 plānojuma izstrādi. 

 S.Kalvītes prezentācija par sabiedrības līdzdalības programmu jaunā Rīgas 

teritorijas plānojuma izstrādes laikā. 

I.Purmale: turpina, ka tāds ir ieskats par procesu kopumā. Laika gaitā nonāksim līdz 

jautājumiem, kas skar Jūs. Kad runāsim par darba uzdevumiem tematiskiem 

plānojumiem, lūgsim Jūs deleģēt pārstāvjus darbam darba grupās. 

J.Lejnieks: jautā, par kādiem jautājumiem izpilddirekcijas pārstāvim būs jāsniedz 

atbildes uz jautājumiem iedzīvotājiem, un kurā fāzē? 

I.Purmale: atbild, ka ir divas daļas, kurās vēlēsies izpilddirekciju pārstāvju iesaistīt. 

Pirmkārt tiks skatīti tematiskie plāni, tad sabiedrības līdzdalības pasākumi, kas būs 

sanāksmes apkaimēs. Jūs esat vistuvāk iedzīvotājiem, tāpēc labāk problēmas saprotat un 

tās jau risināt. Pārstāvji piedalīsies arī no citām domes struktūrvienībām, jo, kā pieredze 

rāda, sagaidām daudz jautājumu par tēmām, kas neattiecas uz plānojumu. Tāpēc būs 

pieejami speciālisti, kas atbild arī par citām lietām. Apkaimju sanāksmēs plānojams liels 

apmeklētāju skaits, tāpēc nepieciešama būs arī pašvaldības policijas klātbūtne. 

J.Znotiņš: piekrīt, tas jāsaskaņo ar izpilddirekciju. Stāsta par savu pieredzi Londonā 

saistībā ar apkaimju komunikāciju un apkaimju policistiem, kur arī tikšanās notiek pie 

lielveikaliem stāvlaukumos, t.i. vietā, kur vienlaicīgi pulcējas vairāk iedzīvotāju. Pats ir 

saskāries ar policijas darba plānošanu 5 gadus uz priekšu. Pagaidām 5 apkaimes ir 

nodrošinātas ar patruļpolicistiem. Katrā apkaimē ir savas problēmas, piemēram, tajās, 

kuras ir mazāk apdzīvotas, tie ir maluzvejnieki, centrā atkal cita veida. Lai nodrošinātu 

apkaimē kārtību, un pirmais, kas interesē iedzīvotājus – nedegradēta vide, kas ir sakopta, 

apzaļumota, viens no galvenajiem drošības un kārtības jautājumiem, un tad tikai policists. 

Stāsta par pagalmiem centrā – ir sakopti, kā Berga bazārs, bet nedaudz tālāk – nekopti, 

briesmīgi. To sakopšanā ir jāiesaista privātīpašnieki, tie ir jāuzrunā, tas nedrīkst iztrūkt. 

Pretējā gadījumā daudz ko nevar palīdzēt. Vairums cilvēku nezin apkaimju robežas, 

nepieciešami izglītošanas pasākumi. 

I.Purmale: piekrīt, iedzīvotāji ir jāizglīto, un to jau mēģinām darīt. Prognozē, ka sapulces 

būs  grūti organizējamas un vadāmas. 

J.Znotiņš: turpina, ka pareiza pieeja ir skolēnu un skolu iesaistīšana. 

A.Parņenkovs: sola darīt zināmas apkaimju aktīvās personas. Stāsta, ka liela problēma 

apkaimēs ir tieši ar mazdārziņiem. 
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J.Znotiņš: atbild, ka mazdārziņus ar patruļām un kamerām nenodrošinās. 

V.Ējaba: atzīmē, ka ļoti būtiska ir apkaimes sanāksmes vadītāja loma. Neuzskata, ka 

sadalīt 60 deputātus pa apkaimēm ir prātīga doma. Jābūt diplomātiskai vadīšanai, lai 

nesanāk bļaustīšanās. 

S.Kalvīte: atbild, ka plānots, ka apkaimju sanāksmes vadīs profesionāls moderators. 

V.Ējaba: turpina, ka tam jābūt uzticamai autoritātei. 

J.Lejnieks: piebilst, ka A.Bogustovs būtu atbilstošs. 

M.Zālīte: nepieciešams darbs ar apkaimes kodolu, aktīvajiem cilvēkiem. 

J.Lejnieks: ierosina apkaimju robežas iezīmēt ar uzrakstu, kā pilsētas robežu zīmes. 

M.Liepa-Zemeša: skaidro, ka apkaimju robežas ir nosacītas, nav fiksētas. Iedzīvotāji ar 

tām jāiepazīstina palēnām. Pirmkārt ir jānofiksē apkaimju centri. Robežas ir ilgtermiņa 

darbs ar sabiedrību un cilvēkiem. 

J.Lejnieks: secina, ka par apkaimes centru lielākajā daļā apkaimju tiks atzīts 

hipermārketa stāvvieta. 

J.Znotiņš: spriež, kas kurā vietā ir apkaimes centrs – Āgenskalnā tirgus. 

M.Zālīte: turpina, ka Pļavniekos centrs varētu būt bibliotēka. 

J.Znotiņš: saprot, ka centri būs tās vietas, kur sanāk apkaimes cilvēki un apmainās ar 

ziņām – baznīca, tirdzniecības centri, bibliotēkas, medicīnas iestādes. 

M.Zālīte: turpina, ka svarīgākais procesā ir sabiedrības uzticības iegūšana. Lai sapulcēs 

necilātu tikai kanalizācijas lietas. 

I.Purmale: atbild, ja cilvēki jutīs, ka idejas, ko paši ir ierosinājuši, sāk realizēties plānā, 

tad sāks uzticēties. 

M.Zālīte: piekrīt, ka svarīgs ir darbs ar bērniem. 

V.Ējaba: izpilddirekcijas pašas zina, kas kurā apkaimē ir sāpīgākā vieta. 

S.Kalvīte: atbild, ka tas noteikti parādīsies apkaimju aptaujas rezultātā. 

J.Znotiņš: prognozē, ka iedzīvotāji pieturēsies pie tā, ka no sākuma prasīs sakārtot vidi, 

un tad tikai runās. 

S.Kalvīte: atbild, ka anketā būs jautājums, kas ir pirmā vieta apkaimē, kas jāsakārto. 

I.Purmale: saprot, ka būs daudzas vietas, kur saimnieks ir privātpersona un pašvaldība 

sakārtot nevarēs. 

V.Ējaba: uzsver, ka sāpīga lieta ir kopīpašumi. Kā tos sakārtot? 

J.Znotiņš: stāsta par graustu mājām. Situācija uzlabojas, objekti tiek palēnām nojaukti, 

saimnieki domā ko darīt, nodokļi jāmaksā tā kā tā. Piekrīt, ka dalītu īpašumu sarežģīti 

sakārtot. 

I.Purmale: atbild, ka šodien mēs to neatrisināsim, ar jautājumiem saskarsimies 

turpmākajā procesā. 

J.Znotiņš: uzskata, ka galvenais ir sabiedrības informētība. Par dārziņiem. Par 

komunikācijām – kad iztīrīs? Piekrīt, ka ļoti labi ir, ka apkaimju sanāksmēs būs plaša 

profila speciālisti, kas fiksēs jautājumus, neviens nepaliks neuzklausīts, tiks novirzīts pie 

atbilstoša speciālista. 

V.Ējaba: par zemesgabalu pašvaldību funkciju nodrošināšanu. Tur var iedzīvotājus 

iesaistīt. Tāpat jādomā par brīvā laika pavadīšanu dažāda vecuma bērniem. Mazajiem ir 

smilšukastes, slidkalniņi, bet par lielākiem bērniem nav padomāts. 

A.Parņenkovs: par rīcības un investīciju projektiem. Kā piemērus min Bolderāju, 

Anniņmuižu, Lucavsalu. 

I.Purmale: lūdz materiālus atsūtīt, lai var pārrunāt darba grupās. 

Visi dalībnieki piekrīt, ka šis plānošanas un sabiedrības iesaistes ceļš ir pareizs. 

I.Purmale: tad kopā mēģināsim to paveikt. Pateicas par veltīto laiku. Slēdz tikšanos. 
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Sanāksmes laikā izskanējušie ierosinājumi: 

1. Būtiska ir apkaimju sanāksmju vadītāja loma – tam jābūt uzticamai autoritātei, 

kurā vietējie iedzīvotāji ieklausās. 

2. Ierosinājums -  apkaimju robežas dabā iezīmēt ar uzrakstu, kā pilsētas robežu 

zīmes. 

3. Svarīgs ir darbs ar bērniem. 

4. Jāuzrunā un jāiesaista privātīpašnieki. 

5. Ļoti labi ka apkaimju sanāksmēs būs plaša profila speciālisti, kas fiksēs 

jautājumus, neviens nepaliks neuzklausīts, tiks novirzīts pie atbilstoša speciālista. 

6. Plānošanā ņemt vērā jau izstrādātos rīcības un investīciju projektus, piemēram, 

Bolderājā, Anniņmuižā, Lucavsalā. 

 

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 

 


