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RĪGAS DOMES 

PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA 

VADĪBAS ZIŅOJUMS 

(2016.GADS) 

 
2016.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) 

nodrošināja savu funkciju izpildi saskaņā ar 2016.gada apstiprinātajām budžeta programmām ar 

kopējo budžetu EUR 2 951 804 (apstiprinātais budžets 2016.gadam ar grozījumiem). 

 

Pilsētvides plānošana 

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 2016. gadā paveiktais: 

 notikušas 10 paplašinātās darba grupas par tematisko plānojumu risinājumiem, 

darba grupās piedalījās tematisko plānojumu darba grupu, profesionālo 

organizāciju, apkaimju un vides nevalstisko organizāciju pārstāvji (NVO); 

 notikusi sabiedrības iepazīstināšana ar 11 tematisko plānojumu projektiem; 

 apkopoti institūciju, biedrību, profesionālo organizāciju un privātpersonu 

priekšlikumu 11 tematisko plānojumu redakciju pilnveidošanai; 

 apkopoti attīstības priekšlikumi (saņemti līdz 30.12.2016.), kas tiks izvērtēti jaunā 

Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes ietvaros; 

 noslēgts ārpakalpojuma līgums ar SIA “Grupa 93” par jaunā Rīgas teritorijas 

plānojuma izstrādi; 

 tematisko plānojumu izstrādes ietvaros realizētie pētījumi: 

1) pētījums par transporta plūsmu analīzes metodoloģiju; 

2) apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma izstrāde; 

3) integrētās ūdens novadīšanas sistēmas plānošanas risinājumu izstrāde Rīgas 

teritorijas plānojuma vajadzībām; 

 bērnu zīmējumu un eseju konkursa “Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts” izstāde 

ieguvusi ceļojošās izstādes statusu un pabijusi Spīķeru kvartālā, Kultūras pilī 

“Ziemeļblāzma, bērnu un jauniešu centrā “Zolitūde”, bērnu un jauniešu centrā 

“Bolderāja”, NVO namā. 

 

Lokālplānojumi, to izstrāde un īstenošana, zemes ierīcība 

2016.gadā sagatavoti un pieņemti 13 Rīgas domes (turpmāk – RD) lēmumi par 

lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijas robežas un darba uzdevumu apstiprināšanu: 

 26.01.2016. RD lēmums Nr.3409 – „ Par zemesgabalu Jelgavas ielā 17 (kadastra 

Nr.01000540003), Akaču ielā (kadastra Nr.01000540136), Jelgavas ielā 9 (kadastra 

Nr.01000540002) un Jelgavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 01000540176) 

lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu 

izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma 

apstiprināšanu”; 

 26.01.2016. RD lēmums Nr.3408 – „Par teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, 

Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi 

lokālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas 

un darba uzdevuma apstiprināšanu”; 
 22.03.2016. RD lēmums Nr.3605 – „Par teritorijas Dreiliņos, starp Kaivas ielu, 

Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera un Dzelzavas ielu, lokālplānojuma kā Rīgas 

teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, 

lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”; 
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 22.03.2016. RD lēmums Nr.3604 – „Par zemesgabala Ventspils ielā 50 un tam 

piegulošās teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-

2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un 

darba uzdevuma apstiprināšanu”; 

 19.04.2016. RD lēmums Nr.3665 – „Par teritorijas Podragā lokālplānojuma kā 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, 

lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”; 

 07.06.2016. RD lēmums Nr.3870 – „ Par zemesgabalu Patversmes ielā 20 

lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu 

izstrādes uzsākšanu”; 

 05.07.2016. RD lēmums Nr.3962 – „Par zemesgabalu Gulbju ielā 17A un Bauskas 

ielā 159A lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 

grozījumu izstrādes uzsākšanu”; 

 05.07.2016. RD lēmums Nr.3963 – „Par kvartāla starp Augusta Deglavas ielu, 

Ēvalda Valtera, Dzelzavas ielu un Rembates ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas 

plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”; 

 05.07.2016. RD lēmums Nr. 3961 – „Par kvartāla starp Ēvalda Valtera ielu, 

Dzelzavas ielu, Kaivas ielu un Aronas ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas 

plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”; 

 27.09.2016. RD lēmums Nr.4286 – „Par teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču 

ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas 

plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. 

 27.09.2016. RD lēmums Nr.4287 – „Par teritorijas starp Ķiburgas ielu un Lazdu 

ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu 

izstrādes uzsākšanu”; 

 27.09.2016. RD lēmums Nr.4288 – „Par teritorijas starp Ziemeļu transporta 

koridora trasi, Jaunciema gatvi un Juglas kanālu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas 

plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”; 

 29.11.2016. RD lēmums Nr.4560 – “Par zemesgabalu Roberta Feldmaņa ielā 6 un 

Roberta Feldmaņa ielā 9 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–

2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”; 

2016.gadā sagatavoti un pieņemti 8 RD lēmumi par lokālplānojumu nodošanu publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai: 

 26.01.2016. RD lēmums Nr.3407 – „Par teritorijas Sužos lokālplānojuma redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. 

 16.02.2016. RD lēmums Nr.3497 – „ Par zemesgabalu Augusta Deglava ielā 161 un 

Augusta Deglava ielā 167 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”; 

 16.02.2016. RD lēmums Nr.3498 – „Par kvartāla starp Maskavas ielu, Bārddziņu 

ielu, Mazo Krasta ielu un Lāčplēša ielu (kadastra Nr.01000430066, kadastra 

Nr.01000430068, kadastra Nr.01000430065) lokālplānojuma redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”; 

 17.05.2016. RD lēmums Nr.3783 – „Par teritorijas Daugavgrīvas ielā 93 

lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai”. 

 30.08.2016. RD lēmums Nr.4134 – „Par zemesgabala Buļļu ielā 30 lokālplānojuma 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. 

 18.10.2016. RD lēmums Nr.4396 – „Par teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, 

Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi 
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lokālplānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai”. 

 18.10.2016. RD lēmums Nr.4397 – „Par zemesgabala Ventspils ielā 50 

lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai”. 

 29.11.2016. RD lēmums Nr.4561 – „Par zemesgabala Mūkusalas ielā 100 

lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai”. 

Sagatavoti un pieņemti 7 RD lēmumi par lokālplānojumu apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu izdošanu: 

 19.04.2016. RD lēmums Nr.3666 – „Par zemesgabalu Kojusalas ielā bez numura 

(kadastra Nr.01000482014) lokālplānojuma apstiprināšanu” un RD saistošie 

noteikumu Nr.200 „Zemesgabalu Kojusalas ielā bez numura (kadastra 

Nr.01000482014) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”; 

 17.05.2016. RD lēmums Nr.3784 – „Par zemesgabala Vecāķu prospektā 205 

(kadastra Nr. 01001200076) lokālplānojuma apstiprināšanu” un RD saistošie 

noteikumu Nr.205 „Zemesgabala Vecāķu prospektā 205 (kadastra Nr.01001209976) 

izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”; 

 07.06.2016. RD lēmums Nr.3869 – „Par zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr. 

01001232176) lokālplānojuma apstiprināšanu” un RD saistošie noteikumu Nr.208 

„Zemesgabalu Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr. 01001232176) izmantošanas un apbūves 

saistošie noteikumi”. 

 30.08.2016. RD lēmums Nr.4135 – „Par zemesgabalu Augusta Deglava ielā 161 un 

Augusta Deglava ielā 167 lokālplānojuma apstiprināšanu” un RD saistošie 

noteikumu Nr.216 „Zemesgabalu Augusta Deglava ielā 161 un Augusta Deglava 

ielā 167 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. 

 20.12.2016. RD lēmums Nr.4648 – „ Par kvartāla starp Maskavas ielu, Bārddziņu 

ielu, Mazo Krasta ielu un Lāčplēša ielu (kadastra Nr.01000430066, 

Nr.01000430068, Nr.01000430065) lokālplānojuma apstiprināšanu” un RD 

saistošie noteikumu Nr.238 „ Kvartāla starp Maskavas ielu, Bārddziņu ielu, Mazo 

Krasta ielu un Lāčplēša ielu (kadastra Nr.01000430066, Nr.01000430068, 

Nr.01000430065) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. 

 20.12.2016. RD lēmums Nr.4649 – „ Par teritorijas Daugavgrīvas ielā 93  

lokālplānojuma apstiprināšanu” un RD saistošie noteikumu Nr.239 „Teritorijas 

Daugavgrīvas ielā 93  izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. 

 20.12.2016. RD lēmums Nr.4650 – „Par zemesgabala Buļļu ielā 30 (kadastra 

Nr.01000660003) lokālplānojuma apstiprināšanu” un RD saistošie noteikumu 

Nr.208 „Zemesgabalu Buļļu ielā 30 (kadastra Nr. 01000660003) izmantošanas un 

apbūves saistošie noteikumi”. 

2016.gadā kopumā izskatīti 448 zemes ierīcības un robežu noteikšanas projekti un 547 

zemes robežu apgrūtinājumu plāni. Īpašuma departamenta Pašvaldības ieņēmumu un Zemju 

pārvaldei, kā arī fiziskām/juridiskā personām sagatavotas 2 876 izziņas par zemes gabalu atļauto 

izmantošanu, t. sk. atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 

plānojuma grafiskajai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (RD 07.02.2006. 

saistošie noteikumi Nr.38). 

 

Rīgas vēsturiskais centrs 

2016.gadā turpinājās darbs pie Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādes, kā 

ietvaros: 
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 koordinēta lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas izstrāde (atbilstoši 21.04.2015. 

RD lēmumam Nr.2492) – pāreja uz lokālplānojuma izstrādi Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā; organizētas darba grupas sanāksmes ar Skanstes 

attīstības aģentūru par lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanas risinājumiem; 

 izstrādāts projekts “Hanzas – Skanstes – Zirņu ielu un atklātās virsūdeņu 

novadīšanas sistēmas apstādījumu veidošanas un vides dizaina koncepcija 

(vadlīnijas)”. 

2016.gada nogalē noorganizēts trīs diskusiju cikls par publiskās ārtelpas kvalitāti un tās 

attīstības perspektīvām Rīgas vēsturiskajā centrā (turpmāk – RVC). Diskusijas notika sabiedrības 

informēšanas un iepazīstināšanas ar priekšlikumiem RVC tematiskajiem plānojumiem (Mājoklis 

un Publiskā ārtelpa) ietvaros.  

Uzsākta 3 lokālplānojumu izstrāde: 

 “Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas ““Rail Baltica” trases teritorijas 

lokālplānojums” (RD 17.05.2016. lēmums Nr.3782); 

 Balasta dambis 7 (RD 07.06.2016. lēmums Nr.3871); 

 Trijādības iela 1 un Trijādības iela 3 (RD 29.11.2016. lēmums Nr.4558). 

Departamenta speciālisti piedalījās valsts kapitālsabiedrības “Eiropas dzelzceļa līnijas” 

rīkotā starptautiskā metu konkursa „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā 

multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksas apbūves iecere“ konkursa noteikumu un 

programmas sagatavošanā, Departamenta pārstāvis piedalījās konkursa žūrijā. 

2016.gadā ir nodrošināta RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu publicēšana Departamenta mājaslapā angļu valodā, veikta RVC un tā aizsardzības 

zonas teritorijas plānojuma grafiskās daļas plānu „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas 

un attīstības plāns” un „Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi RVC un tā 

aizsardzības zonā” aktualizācija. 

 

Rīgas ilgtermiņa attīstības plānošana un uzraudzības sistēma 

16.02.2016. tika apstiprināts aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

(turpmāk – Programma) Rīcības plāns un Investīciju plāns 2015.-2017.gadam. Savukārt 

2016.gada maijā uzsākta plānu aktualizācija 2016.-2018.gadam, kuras ietvaros ir sagatavots un 

apstiprināts arī Departamenta rīcības plāns 2016.-2018.gadam. 27.09.2016. tika apstiprināts 

aktualizētais Programmas Rīcības plāns un investīciju plāns 2016.-2018.gadam. 

Izstrādājot Rīcības plānus un Investīciju plānus, tika ņemti vērā jaunā Eiropas Savienības 

fondu 2014.-2020.gadam (turpmāk – ES fondi) plānošanas perioda nosacījumi, tādēļ šajos 

jautājumos 2016.gadā Departaments sadarbojās ar atbildīgajām ministrijām un valsts iestādēm, 

Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un Latvijas Pašvaldību savienību.  

Atbilstoši 13.11.2015. noslēgtajam deleģēšanas līgumam par integrēto teritoriālo investīciju 

(turpmāk – ITI) projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu Nr.RD-15-679-lī starp Latvijas 

Republikas Finanšu ministriju un RD, kā arī, pamatojoties uz RD priekšsēdētāja 01.02.2016. 

rīkojumu Nr.19-r “Par 13.11.2015. deleģēšanas līgumā Nr.RD-15-679-lī noteikto saistību izpildi 

atbildīgās struktūrvienības norīkošanu”, nodrošināta ar ITI projektu iesniegumu atlasi Rīgas 

pilsētas pašvaldībā atbilstošās dokumentācijas sagatavošana, kā ar komunikācija ar iesaistītajām 

iestādēm. Ar RD 18.10.2016. lēmumu Nr.4392 apstiprināts ES fondu ITI projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisijas nolikums, kas nosaka ES fondu plānošanas perioda darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” ITI projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisijas atbildību un 

darbību, sēžu sasaukšanas, lēmumu pieņemšanas un dokumentēšanas kārtību. 

Tāpat nodrošināta projekta “Tehniskā palīdzība Rīgas pilsētas pašvaldības integrēto 

teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai ES fondu 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā” īstenošana, kura mērķis ir paaugstināt Rīgas pilsētas pašvaldības kapacitāti 
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integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu kvalitatīvai un efektīvai atlases 

nodrošināšanai ES fondu plānošanas periodā. 

Papildus Departamenta speciālisti 2016.gadā sagatavoja un sniedza prezentācijas par 

pilsētas attīstību sekojošām institūcijām un ārvalstu delegācijām: 

 “Baltic Urban Lab” projekta konferencē par degradēto teritoriju revitalizāciju Rīgā; 

 Somijas universitātes (Aalto University) studentiem (videokonference); 

 Rīgas menedžeru skolai konferencē “Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā” par 

Rīgas stratēģiskiem izaicinājumiem jaunajā plānošanas periodā; 

 delegācijai no Baltkrievijas; 

 Eiropas Investīciju bankas pārstāvjiem; 

 studentiem un pasniedzējiem no Luksemburgas; 

 apmaiņas studentiem no Ukrainas; 

 Biznesa augstskolā starptautiskā vasaras skolā – “Ilgtspējīga un vieda pilsēta”; 

 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes studentiem; 

 “iWater” projekta vasaras skolas dalībniekiem; 

 studentiem un pasniedzējiem no Vindesheimas lietišķo zinātņu augstskolas 

(Nīderlande); 

 Latvijas Universitātes vasaras skolas “Urban Challenge” dalībniekiem; 

 Uzbekistānas valsts augsta un vidēja līmeņa ierēdņu delegācijai, kas ieradušies 

mācību vizītē Rīgā; 

 studentiem no Hannoveres Universitātes (Vācija); 

 konferencē “BalticFlows” ar prezentāciju “Who Owns Stormweater”; 

 4 arhitektūras skolu plenērā par Daugavas salu veidošanos un uztveres aspektiem; 

 Rīgas apkaimju NVO pieredzes apmaiņas konferencē par darbīgajām apkaimēm 

Rīgā; 

 augsta līmeņa OECD pētniekiem. 

Tāpat nodrošināta Departamenta speciālistu dalība pasākumos, kas saistīti ar stratēģisko 

plānošanu un pilsētplānošanu. 2016.gadā sekmēta RD Audita un revīzijas pārvaldes veiktā 

Plānošanas sistēmas audita ieteikumu ieviešana un izstrādāti jauni iekšējie noteikumi un 

grozījumi RD 23.04.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.25 “Projektu izskatīšanas un ieviešanas 

kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā”.  

Departamenta speciālisti piedalījušies RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

rīkotajā Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa “Apkaimju forumi” vērtēšanā; 

Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkursa komisijā; projektu konkursa 

“Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” vērtēšanas komisijā. 

Savukārt Stratēģijas uzraudzības sistēmas (turpmāk – SUS)  ietvaros sagatavots 2015.gada 

pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) un 

Programmas ieviešanu, kas ir otrais pārskats par Stratēģijas un Programmas ieviešanu atbilstoši 

jaunā plānošanas perioda attīstības plānošanas dokumentiem, bet devītais – SUS ietvaros 

sagatavotais pārskats (pieejams: www.sus.lv, www.rdpad.lv). Pārskats ietver četru ilgtermiņa 

stratēģisko mērķu un deviņpadsmit rīcības virzienu aprakstus, pamatojoties uz RD iestāžu un 

struktūrvienību sniegto informāciju, iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, piecu nozaru ekspertu 

viedokļiem un statistiskajiem rādītājiem, kā arī pētījuma par pilsētvides attīstību raksturojošo 

pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgas 58 apkaimēs rezultātiem (pārskats apstiprināts ar RD 

20.12.2016. lēmumu Nr.4643). 2016.gadā tika organizēta SUS koordinatoru darba tikšanās, lai 

informētu RD iestāžu un struktūrvienību SUS koordinatorus par aktualitātēm plānošanas perioda 

attīstības plānošanas dokumentu uzraudzībā. 

2016.gadā Departaments veica aptauju, t.sk. pētījumu par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību 

ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem. Iedzīvotāju aptauja jau norisinājās 

septīto reizi, aptaujājot 2 339 Rīgas iedzīvotāju viņu dzīves vietā.  

http://www.sus.lv/
http://www.rdpad.lv/
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Projektu sagatavošana un administrēšana 

Departaments 2016.gadā sadarbībā ar dažādām iestādēm ir turpinājis ieviest un sagatavojis 

šādus projektus: 

 

1. Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija: 

Projekta mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju Grīziņkalnā un Miera dārza 

revitalizāciju, pārvēršot to par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras un atpūtas 

telpu. 

2016. gadā tika veikti parku ekspluatācijas laikā konstatētie nepieciešamie būvdarbi un 

uzstādīti informatīvie stendi Grīziņkalna parkā, Ziedoņdārzā un Miera dārzā.  

2016.gada nogalē projekts pabeigts.  

 

2. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves 

Nr.01944/675/PV rekultivācija: 

Projekta mērķis ir veikt Rīgas pilsētas slēgtās sadzīves atkritumu izgāztuves Augusta 

Deglava ielā rekultivāciju – likvidēt degradēto objektu Rīgas pilsētas teritorijā, uzlabojot 

iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti. 

Izgāztuves rekultivācija ir pabeigta 2015.gadā, taču 2016.gadā un turpmākos piecus gadus 

tiks veikts vides stāvokļa monitorings, kas ietver pazemes ūdeņu kvalitātes monitoringu un 

atkritumu kalna augstuma mērījumus. 

 

3.Ekspozīcijas „Āfrikas savanna” Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā būvniecība: 

Projekta mērķis ir uzlabot pilsētas rekreatīvo un izglītības infrastruktūru. Projekta 

specifiskais mērķis ir veikt ekspozīcijas „Āfrikas savanna” Rīgas Nacionālajā zooloģiskā dārzā 

būvniecību, paredzot zebru, antilopju, surikātu mītnes, huzārpērtiķu mītnes ar ūdensobjektu un 

salu, kā arī putnu mītnes izbūvi. 

2016.gadā: 

1) Veikta ekspozīcijas “Āfrikas savanna” Rīgas Nacionālajā zooloģiskā dārzā 

būvprojekta detalizācijas izstrāde; 

2) Veiktas projekta publicitātes aktivitātes (sagatavotas informatīvās lielformāta 

planšetes, īstenots projekta publicitātes pasākums, iepazīstinot sabiedrību ar 

projektu). 

3) Papildus valsts budžeta transfertam 400 000 EUR apmērā Rīgas pilsētas pašvaldības 

konsolidētās investīciju programmas 2017.gadam ietvaros ekspozīcijas būvniecībai 

piešķirts finansējums 1 125 000 EUR apmērā. 

 

4.Rīgas Centrāltirgus kvartāla degradētās teritorijas revitalizācijas 1.kārta: 

Projekta mērķis ir attīstīt un revitalizēt Rīgas Centrāltirgus degradēto teritoriju atbilstoši 

Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem un attiecīgās priekšpilsētas vides attīstības 

prioritātēm. Rīgas Centrāltirgus attīstības 1. kārta paredz Centrāltirgus pazemes pilsētas un 

kanālmalas rekonstrukciju. 

Projektu plānots iesniegt ES fondu plānošanas perioda 2014.-2020.gada 5.6.2. specifiskajā 

atbalsta mērķī (turpmāk – SAM) „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”. 

2016.gadā uzsākta būvprojekta izstrāde. 

 

5.Skanstes teritorijas attīstība: 

Projekta mērķis ir izveidot ar citām pilsētas daļām labi savienotu apkaimi ar reģionālas/ 

nacionālas nozīmes sporta, izklaides, konferenču, kultūras pasākumu centru, ko papildina 
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sabalansēta dzīvojamā un darījumu apbūve ar augstas klases birojiem, darbavietām un mājokļiem 

kvalitatīvā, patīkamā, daudzveidīgā un līdzsvarotā vidē, ko veido tradicionāli plaša zaļumu un 

labiekārtotu publisko ārtelpu sistēma – pilsētas nozīmes zaļais koridors. 

Projektu plānots ieviest darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. 

„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām” ietvaros. Projekta specifiskais mērķis ir izbūvēt Lapeņu, J.Krūmiņa, 

J.Dāliņa un J.Dikmaņa ielu, izveidot lietus ūdens uzkrāšanas sistēmu (kanāls un dīķis). 

2016.gadā izsludināts atklāts konkurss Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas 

būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai. 

 

6.Aldara parka rekonstrukcija (metu konkurss, būvprojekta izstrāde): 

Projekta mērķis ir iegūt Aldara parka attīstības vīziju un izstrādāt būvprojektu Aldara parka 

kvalitatīvai pārbūvei. Aldara parka un tam pieguļošās teritorijas pārbūve ir būtisks un 

nepieciešams papildinājums pilsētvides uzlabošanai Sarkandaugavas apkaimē, kā arī, ievērojot 

parkam blakus esošos objektu attīstības vīziju, tas nākotnē var kļūt par interesantu un pievilcīgu 

tūrisma objektu Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. 

2016.gadā norisinājās metu konkurss un sarunu procedūra ar augstāko vietu ieguvušā meta 

autoriem par līguma slēgšanu būvprojekta izstrādei. 

 

7.Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija: 

Projekta mērķis ir Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūve no Akmens tilta līdz Salu 

tiltam ~ 2 km garā posmā, kas iekļauj – krastmalas, tilta pār Kīleveina grāvi, kāpņu pārbūvi, 

skatu platformu izbūvi, zemūdens darbus krastmalas nostiprināšanai, gājēju un veloceliņu izbūvi, 

rekreācijas zonu izveidošanu. 

2016.gadā norisinājās metu konkurss par Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūvi. 

 

8.Multimodālā sabiedriskā transporta mezgla izveide Torņakalna apkaimē: 

Projekta mērķis ir nodrošināt pasažieriem iespēju sasniegt dažādas Rīgas apkaimes, 

neizmantojot pilsētas centru kā tranzītzonu, tajā skaitā stimulēt integrāciju un savstarpējo 

savienojamību starp dažādu transporta veidu tīkliem un teritorijām, kā arī uzlabot Torņakalna 

apkaimes ekonomisko veselību. 

2016.gadā ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, pamatojoties uz to, izstrādāts 

tālākais teritorijas attīstības scenārijs, kas paredz izveidot multimodālu sabiedriskā transporta 

mezglu ar šādu funkcionalitāti: 

1) reģionālās autoostas laukums, cieši integrētu ar “Rail Baltica” plānoto jauno stacijas 

izvietojumu; 

2) stāvparks; 

3) multifunkcionāla pasažieru apkalpošanas ēka. 

Lai nodrošinātu mezgla funkcionēšanu, plānots izbūvēt nepieciešamās 

inženierkomunikācijas, ka arī izbūvēt un rekonstruēt ielas piekļuves nodrošināšanai (t.sk. Jaunās 

ielas būvniecība, Vienības gatves pārbūve posmā no Vilkaines līdz Jelgavas ielai). 

 

9.Pils laukuma rekonstrukcijas projekts: 

Projekta mērķis ir veikt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Pils laukuma 

rekonstrukciju, lai uzlabotu esošo un nodrošinātu turpmāko objekta sniegto kultūrvēsturisko 

procesu norisi, kā arī uzlabot teritorijas sasaisti ar Daugavas krastmalu un pasažieru ostas 

teritoriju. 

2016.gadā tika veikta Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un saskaņošana 

institūcijās. 
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10.Rīgas Ziemeļu transporta koridors: 

Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekts savienos Rīgas ostu un Rīgas pilsētu ar Via 

Baltica (I koridora) autoceļu. Tas šķērso visu Rīgas pilsētu, sākot no Via Baltica, kas atrodas 

pilsētas austrumu daļā, un turpinās līdz pat pilsētas rietumu daļai, kur pieslēdzas TEN-T 

autoceļam – Rīgas apvedceļam. Šis projekts nodrošinās Rīgas ostas pirmo savienojumu ar TEN-T 

autoceļu tīklu. Ziemeļu koridors ir arī daļa no Ziemeļu ass, kura veicina ES savienojumu ar 

kaimiņu reģioniem, konkrēti, Krieviju. Turklāt Ziemeļu koridora projekts uzlabo Ventspils un 

Liepājas ostas transporta iespējas un šo ostu savienojumu ar Latvijas ziemeļaustrumu rajoniem un 

Krieviju. 

Ziemeļu koridora 1.posma izbūves projekts šobrīd definēts kā ilgtermiņa perspektīvas 

īstenošanas projekts, līdz ar to turpmākai projekta realizācijai tiek izvērtētas iespējas piesaistīt 

finansējumu gan no ES, gan iespējamajiem privātajiem investoriem. 

 

11.Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju revitalizācijai (Baltic 

Urban Lab): 

Projekta mērķis: pilnveidot pilsētvides plānošanu, izstrādājot un testējot jaunu integrētu 

plānošanas pieeju un sadarbības modeli degradēto teritoriju reģenerācijā, tādejādi palīdzot 

pilsētām revitalizēt urbānās telpas un pārveidos tās gudrā, ilgtspējīgā teritorijā ar augstu dzīves un 

darba vides kvalitāti. 

Projekta partneri ir Rīgas pilsētas pašvaldība, Baltijas pilsētu savienības Ilgtspējīgu pilsētu 

komisiju sekretariāts, Tallinas pilsētas pašvaldība, Turku pilsētas pašvaldība, Norrköping pilsētas 

pašvaldība, Turku Universitāte un Nordregio Zinātniskais institūts.  

2016.gadā tika organizēti divi publiskie sabiedrības iesaistes pasākumi – pavasara talka 

teritorijas sakopšanai un diskusijas “Annas dārzā”, kur tika apkopoti viedokļi par teritorijas 

attīstības problēmām un tālākām attīstības iespējām.  

 

12.Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater): 

Projekta mērķis ir attīstīt integrētu un daudzfunkcionālu lietusūdens pārvaldības modeli 

Centrālās Baltijas pilsētās, uzlabojot pilsētvides plānošanu, radīt kvalitatīvu un noturīgu 

pilsētvidi, un veicināt pilsētas ilgtspēju. Projekta mērķis Rīgas pilsētai kā projekta vadošajam 

partnerim ir, pārņemot pieredzi un labo praksi no Eiropas valstu pilsētām, izstrādāt priekšlikumus 

par Rīgas pilsētas specifikai atbilstošu, uz institucionālo sadarbību balstītu integrētu lietusūdens 

pārvaldības modeli, izstrādāt Rīgas pilsētai adaptētas lietusūdens pārvaldības metodes un 

instrumentus, kā arī visām Rīgas domes institūcijām saistošu rīcības plānu integrētas lietusūdens 

pārvaldības nodrošināšanai Rīgas pilsētā.  

2016.gadā tika izvirzītas pilotteritorijas Rīgas pilsētas pašvaldībā inovatīvu lietusūdens 

pārvaldības risinājumu izstrādei un Zaļo platību faktora aprobēšanai, starptautiska studentu 

konkursa un starptautiskas studentu vasaras skolas ietvaros partnerpilsētu izvirzītajām 

pilotteritorijām tika izstrādāti inovatīvi lietusūdens pārvaldības risinājumu piedāvājumi, 

izvirzītajai pilotteritorijai veikta topogrāfiskā uzmērīšana un hidrogrāfiskie aprēķini, kā arī 

uzsākta pētījuma par lietusūdens pārvaldības procesu un resursu nodrošinājuma analīzi Rīgas 

pilsētas pašvaldībā izstrāde. 

 

13. Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)” (LIFE 

CoHaBit): 

Projekta mērķis ir saglabāt Baltijas jūras piekrastei raksturīgo bioloģisko un vides 

daudzveidību Rīgā, dabas parkā „Piejūra”. Projekta mērķa teritorija ir dabas parks „Piejūra”, kas 

ir NATURA 2000 vieta (kods LV0301700). Tā ir teritorija ar lielu dabas daudzveidību un 

augstvērtīgiem rekreācijas resursiem, taču galvaspilsētas un pieaugošu apbūvju zonu tuvuma dēļ 

tā vienlaikus ir arī viena no noslogotākajām aizsargājamām teritorijām valstī. 



WWW.RDPAD.LV 
 

9 

Projekta pilotteritorijas Rīgā ir Mangaļsalā, Daugavgrīvā un Vakarbuļļos, kurās projekta 

ietvaros tiks veiktas padziļinātas izpētes, kā arī apsaimniekošanas un labiekārtošanas pasākumi. 

Projekta sadarbības partneri: Carnikavas novada dome (vadošais partneris), Rīgas pilsētas 

pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – DAP) un biedrība „Baltijas krasti”. 

2016.gadā uzsākta projekta aktivitāšu īstenošana, apkopoti priekšlikumi dabas parka 

“Piejūra” dabas aizsardzības plāna aktualizācijai. 

 

14. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā 

“Piejūra” (NATURA 2000 vieta): 

Projekta mērķis ir izbūvēt un atjaunot antropogēno slodzi mazinošu publisko infrastruktūru 

dabas parka “Piejūra” (NATURA 2000 vieta) teritorijā antropogēnās slodzes uz ES 

aizsargājamiem biotopiem mazināšanai. 

2016.gadā ir sagatavots un DAP iesniegts projekta ietekmes uz iznākuma rādītāju aprēķins 

atbilstoši DAP izstrādātajai metodikai un no DAP saņemts pozitīvs atzinums, kā arī sagatavots un 

5.4.1. SAM „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. 

pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija NATURA 

2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi” iesniegts projekta „Antropogēno slodzi mazinošas 

infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)” 

iesniegums Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu 

atlasē. 

  

15. Bolderājas pretplūdu pasākumi: 

Projekta vispārējais mērķis ir pielāgoties klimata pārmaiņām, samazinot augstu plūdu risku, 

un nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī saimnieciskās darbības konkurētspēju 

un turpmāku pastāvēšanu. Projekta specifiskais mērķis ir novērst plūdu draudus Bolderājā, veicot 

pretplūdu aizsardzības pasākumus, t.sk., atjaunojot un izbūvējot aizsargdambjus, izbūvējot 

caurtekas-regulatorus un paaugstinot ielas. 

2016.gadā sagatavota projekta “Bolderājas pretplūdu pasākumi” ideja projektu priekšatlasei 

finansējuma saņemšanai SAM 5.5.1 “Pielāgošanās klimata pārmaiņām, samazinot plūdu un 

krasta erozija riskus” ietvaros iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 

(turpmāk – VARAM). Atbilstoši VARAM veiktajam izvērtējumam projekta “Bolderājas 

pretplūdu pasākumi” ideja tika atbalstīta iesniegšanai SAM 5.1.1. otrās atlases kārtas ierobežotā 

projektu iesniegumu atlasē. 

 

Rīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana 

2016.gadā nodrošināta a/s Swedbank līdzfinansējuma piesaiste, vairāk nekā EUR 65 000 

apmērā grantu programmas „Atspēriens” īstenošanai, programmas ietvaros 2016.gadā notikuši 

divi konkursi, saņemti 157 pieteikumi, no kuriem atbalstīti 13, piešķirot finansējumu EUR 

152662.18 apmērā.  

Programmas ietvaros tika organizēti 2 semināri “Finanšu plūsmas plānošana”, 2 semināri 

“Kā pieteikties grantu programmai “Atspēriens”?”, kā arī 2 programmas mentoru kluba semināri 

par uzņēmējdarbības specifiku, kurus kopumā apmeklēja vairāk nekā 300 interesenti. 

Tiek nodrošināta grantu izlietojuma uzraudzība, 2016.gadā notikušas 19 RD un a/s 

Swedbank ekspertu kopīgas sēdes, kā arī veikti 7 uzņēmumu apsekojumi klātienē. Apsekoto 

uzņēmumu vidū par akcentēta trīs uzņēmumu darbība - SIA “OSC Technologies”, kas radījis 

inovatīvu, ceļojumiem paredzētu saules bateriju; SIA “DIMD AUDIO”, kurš radījis augstas 

kvalitātes, inovatīvu skaņas lampu pastiprinātāju un SIA “FCI Dogs”, kas radījis visā Eiropā 

funkcionējošu profesionālu tīršķirnes sugas suņu reģistrācijas sistēmu un nodrošina starptautisku 

sacensību dalībnieku apkalpošanu. 
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2016.gadā nodrošināts atbalsts iniciatīvai „Mazā biznesa diena”. Organizēta pārstāvniecība 

Mašīnbūves un metālapstrādes nozarei un uzņēmumiem Baltijas reģionā nozīmīgākās izstādes 

„Tech Industry 2016” dalībā, veidojot pašvaldības stendu. 

Īstenota Rīgas un tajā strādājošo nekustamā īpašuma nozares uzņēmumu reprezentācija 

Eiropā nozīmīgākajā nekustamā īpašuma un investīciju izstādē – forumā „MIPIM 2016”. Izstādes 

rezultātā Rīgas uzņēmēji izveidoja vairāk kā 200 jaunus biznesa kontaktus.  

Izveidoti un publiskoti izdevumi „Rīgas ekonomikas profils” un „Rīga skaitļos” latviešu, 

angļu un krievu valodā, kā arī nodrošinātā vietnes www.investeriga.lv funkcionalitāte. 

 

Infrastruktūras nodevas administrēšana 

2016. gadā saņemti ieņēmumi par Pašvaldības nodevu par infrastruktūras uzturēšanu un 

attīstību Rīgā (turpmāk – Nodeva) EUR 1 498 895 apmērā.  

2016.gadā ieviešanā bija 49 Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda (turpmāk – Infrastruktūras 

fonds) finansēti projekti, no tiem realizēti 16 projekti, savukārt no jauna uzsākti 15 projekti. 

2016.gada līdzekļu izlietojums no Infrastruktūras fonda par projektu realizāciju sasniedza EUR 

1 367 747. 

Veicot Nodevas samaksas uzraudzību Departaments ir gatavojis un pieņēmis lēmumus par 

Nodevu: 

 1 lēmumu, ar kuru atteica atlikt vai veikt izmaiņas maksājumu grafikā; 

 1 lēmumus, ar kuru akceptēja izmaiņas maksājumu grafikā; 

 2 lēmumus, ar kuriem nolemts atcelt maksāšanas paziņojumus; 

 1 lēmumu, ar kuru nolemts pagarināt maksāšanas termiņu. 

 28 brīdinājumus; 

 24 lēmumus – izpildrīkojumus; 

 26 pieteikumus par izpildu lietvedības uzsākšanu. 

Departaments ir sagatavojis 85 dokumentus (brīdinājumus, lēmumi-izpildrīkojumi, 

lēmumus par lūgumu par nodevas samaksas kartības maiņu) Nodevas administrēšanas procesā. 

 

Vietējais ģeodēziskais tīkls 

Vietējā ģeodēziskā tīkla (turpmāk – VT) plānveidīgas pilnveidošanas ietvaros joprojām 

turpinājās VT pilnveidošanas projekts divās Rīgas teritorijas – Vecrīga un Torņakalns – 

Āgenskalns – tiek novērstas Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras atzinumos konstatētās 

neatbilstības un nepilnības gan mērījumos, gan kamerālajos darbos.  

2016.gadā veikti Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmas (turpmāk – GNSS)  papildu 

mērījumi pilnveidošanas teritorijās – Centrs, Maskavas forštate un Grīziņkalns un nivelēšanas 

kontrolmērījumi paaugstinātas precizitātes nivelēšanas tīkla pārbaudei visā Rīgas teritorijā, lai 

novērstu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras atzinumā konstatētās neatbilstības. 

Tiek nodrošināta regulāra VT datu uzturēšana un aktualizācija Departamenta mājas lapā 

www.rdpad.lv. Mērniekiem un citiem lietotājiem ir iespēja www.rdpad.lv lejupielādēt aktuālo 

informāciju par VT punktiem *.DGN formātā. VT uzraudzības procesā tiek regulāri pārbaudīta 

informācija no mērniekiem par VT punktu iznīcināšanu, veikta situācijas apsekošana, sagatavoti 

nepieciešamie dokumenti, kā arī veikta VT uzraudzība gadījumos, kad nepieciešams pārvietot, 

iznīcināt un atjaunot vietējā ģeodēziskā tīkla punktus, t.sk., tiek vērtēti būvprojekti, vai plānotās 

būvniecības vietā ir iespējams/nepieciešams saglabāt VT punktus, kā arī izvirzīti nosacījumi VT 

punktu atjaunošanai būvniecības procesā. 

2016.gadā panākta vienošanās ar RD Satiksmes departamentu par ielu remontdarbos 

iznīcināto VT punktu atjaunošanu teritorijās Centrs, Skanste – Brasa un Vecrīga un atjaunojamo 

VT segmentu pilnveidošanas darbu finansēšanu. 

 

 

http://www.investeriga.lv/
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Ģeotelpiskās informācijas aprite 

2016.gadā Departaments sadarbībā ar RD Informācijas tehnoloģiju centru uzsāka Rīgas 

ģeogrāfiskās informācija sistēmas (turpmāk – RĪĢIS) datu migrācijai (uz jauno risinājumu) 

nepieciešamo serveru konfigurācijas nodrošināšanu. Ir pieprasīti finanšu līdzekļi 2017.gadam, lai 

varētu turpināt RĪĢIS attīstību, t.sk. nodrošinātu ģeotelpiskās informācijas metadatu un metadatu 

kataloga izstrādi, kā arī papildinātu RĪĢIS ar vairākām pašvaldības pārziņā esošām ģeotelpisko 

datu kopām. Ir sastādīts darba plāns datu migrācijas veikšanai un jaunā RĪĢIS risinājuma 

publicēšanai. 

Lai topogrāfisko plānu pārbaudes procesā uzlabotu datu apmaiņu ar inženierkomunikāciju 

turētājiem, 2016.gadā ir noslēgtas vienošanās par topogrāfiskās informācijas apmaiņu un uzsākta 

datu apmaiņa ar RPA “Rīgas gaisma”, a/s “Rīgas siltums” un SIA “Rīgas Satiksme”. Turpinās 

topogrāfiskās informācijas sinhronizācija ar SIA “Rīgas ūdens” un datu apmaiņa ar a/s “Sadales 

tīkls” un SIA “Optron”.  

2016.gadā Departamenta Ģeomātikas pārvaldes speciālisti piedalījušies 5 

inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomes sēdēs, kurās Departaments ir oficiāli 

pārstāvēts ar balsstiesībām. Sēdēs pārrunāts un diskutēts par dažādiem ar būvniecību saistītiem 

jautājumiem, nepieciešamajiem darba procesu uzlabojumiem gan topogrāfisko plānu, gan 

projektu skaņošanā, par topogrāfisko datu ieguvi un datu kvalitāti, nepieciešamajām izmaiņām un 

uzlabojumiem būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos, un par citiem jautājumiem. 

Sniegtas konsultācijas Departamenta un citu RD struktūrvienību darbiniekiem par datu 

sagatavošanu MicroStation vidē, licencēšanu un autortiesību atsauču lietošanu grafiskajos 

dokumentos, kas satur ģeotelpisko informāciju.  

2016.gadā ir sniegti priekšlikumi un iebildumi par šādiem Ministru kabineta noteikumu 

projektiem: 

 Elektronisko sakaru tīklu būvnoteikumi (VSS-860); 

 Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.setembra noteikumos Nr.551 “Ostu, 

hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu inženierbūvju 

būvnoteikumi” (VSS-1287). 

2016.gadā apmeklēta EUPOS organizācijas tehniskā sanāksme Čehijā, Prāgā. Pašvaldības 

GNSS EUPOS-RĪGA ir EUPOS organizācijas biedrs ar balsstiesībām. Sanāksmē risināti gan 

organizatoriski, gan tehniski jautājumi, iegūta informācija par GALILEO satelītu sistēmas 

turpmākajiem attīstības plāniem un par Berlīnes pilsētas GNSS uzturēšanu, t.sk., datu 

pakalpojumiem un atvērto datu politiku, kas ietver arī iespēju bez maksas izmantot Berlīnes 

pilsētas GNSS datu pakalpojumus.  

Šobrīd arī Rīgas pilsētas GNSS EUPOS-RĪGA ir pieejams bez maksas jebkuram lietotājam, 

kas veic ģeotelpisko datu ieguvi dažādām vajadzībām tīkla teritorijā. 2016.gadā reģistrēts 21 

jauns lietotājs un noslēgti 19 datu pakalpojumu līgumi. 2016.gadā veikta tīkla lietotāju un 

mērnieku aptauja par datu pakalpojumiem, to kvalitāti un maksu. Nodrošināta pilnvērtīga jaunā 

virtuālā datu servera darbība, kā arī veikti tehniski papildinājumi bāzes stacijām – uzstādītas 4 

jaunas UPS iekārtas. 

 

Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumi 

2016.gada izstrādāti uzlabojumi esošajiem Departamenta Ģeomātikas pārvaldes e-

pakalpojumiem – automātiska maksājumu piesaiste rēķiniem apmaksas gadījumā. Lai samazinātu 

pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos resursus, uzsākta sadarbība ar Valsts reģionālas attīstības 

aģentūru par e-pakalpojuma “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un 

izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes” izvietošanu Valsts vienotajā ģeotelpiskās 

informācijas portāla  geolatvija.lv.  

Ieņēmumi no Departamenta Ģeomātikas pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā 

sastāda EUR 211 173,62 (plānotie ieņēmumi EUR 215 760,00). Mazāki ieņēmumi skaidrojami ar 
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to, ka atsevišķos gadījumos ir atvieglotas prasības grafiskajai informācijai būvniecības procesā, 

attiecīgi samazinot nepieciešamību pēc noteiktiem ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem. 

Atsevišķos gadījumos, savukārt prasības ir pastiprinātas, piemēram, pieļaujot iekļaut ģeotelpiskās 

informācijas pakalpojumos tikai noteikta vecuma ģeotelpisko informāciju, bet datubāzēs esošā 

informācija ir jau novecojusi un pakalpojums nevar tikt sniegts. 

2016.gadā sniegto pakalpojumu statistika: 

 inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana – saņemts 1 281 iesniegums; 

 pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna izsniegšana – saņemti 88 iesniegumi, no 

kuriem 84 iesniegumi saņemti no Rīgas domes struktūrvienībām* (*RD 

struktūrvienībām pakalpojums tiek sniegts bez maksas); 

 augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) datubāzē 

reģistrēti topogrāfiskie plāni par 2 698 objektiem (kopā aktualizēta informācija par 

2 712,44 ha); 

 izsniegta topogrāfiskā informācija no ADTI datubāzes par 2 851 objektu (kopā 4 

746 planšetes). 

 

Sabiedrības informēšana un iesaiste 

Departaments 2016.gadā ir nodrošinājis aktuālu informāciju mājaslapās: www.rdpad.lv; 

www.apkaimes.lv, www.sus.lv, kā arī www.investeriga.lv, kā arī sociālajos tīklos Facebook un 

Twitter, lai sekmētu sabiedrības iepazīstināšanu ar Departamenta rīkotajām aktivitātēm un 

sabiedrības iesaistes pasākumiem,  informācijas pieejamību iedzīvotājiem, potenciālajiem 

investoriem, konsultantiem, universitāšu mācībspēkiem, studentiem, ārvalstu partneriem un 

citiem interesentiem. 

Departamenta mājaslapā nodrošināta aktualizētās Programmas Rīcības un investīciju plānu 

2015.–2017.gadam redakcijas, pēc to apstiprināšanas 16.02.2016., un 2016.–2018.gadam, pēc to 

apstiprināšanas 27.09.2016.  

Departaments nodrošinājis arī sabiedrības iesaistes un līdzdalības pasākumus stratēģiskās 

plānošanas un pilsētvides attīstības jomās. 

 

Līdzdalība starptautiskos projektos, organizācijās un starptautiskā sadarbība 

2016.gadā sadarbībā ar VARAM un Rīgas plānošanas reģionu organizēta starptautiska 

konference “Konkurētspēja caur sadarbību: jauni stratēģiskie un pārvaldes risinājumi Rīgas 

metropoles areāla pašvaldībām”, kas notika Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla EUROCITIES 

metropoļu darba grupas tikšanā laikā Rīgā (05.-07.10.2016.).  

2016.gadā Departaments nodrošinājis dalību URBACT projektā CHANGE! – “Pārmaiņas! 

Publisko pakalpojumu “sociālais dizains””. 

Departamenta speciālisti piedalījušies šādos starptautiskās sadarbības veicināšanas 

pasākumos: 

 25.02.2016. diskusija/seminārs par pilsētplānošanas aktualitātēm Rīgā 

Luksemburgas pilsētas pārstāvjiem. 

 30.05.2016. diskusija par pilsētplānošanas aktualitātēm Rīgā Vācijas Ziemeļreinas-

Vestfālenes ar pilsētplānošanu un reģionālo plānošanu saistīto pārvaldes iestāžu 

praktikantiem 

 07.06.2016. lekcija Kauņā par Union of Baltic Cities Pilsētplānošanas komisijas 

rīkotā seminārā “New Times – New Dynamics” Soderhamnā rezultātiem 

 22.-25.05.2016. Union of Baltic Cities Pilsētplānošanas komisijas rīkots seminārs 

“New Times – New Dynamics”,  kurš norisinājās Soderhamnā, (Zviedrija), un kura 

galvenā tēma bija kādreizējo industriālo teritoriju attīstība,  

http://www.rdpad.lv/
http://www.apkaimes.lv/
http://www.sus.lv/
http://www.investeriga.lv/
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 16.-19.10.2016. Union of Baltic Cities Pilsētplānošanas komisijas rīkots seminārs 

“Rediscovering water in the city: public realm strategies on the waterfront”, 

Klaipēdā (Lietuva).  

2016.gadā nodrošināta sadarbība ar organizācijām UNESCO ietvaros: 

 Dalība Baltijas jūras UNESCO Pasaules mantojuma (turpmāk – PM) vietu 

sadarbības projekta World Heritage Project „Joining Hands and Minds in the Baltic 

Sea Region” ietvaros, kurā tiek veidots PM vietu speciālistu un pārvaldības 

institūciju sadarbības tīkls, lai apgūtu PM objektu pārvaldības pieredzi, kas dos 

ieguldījumu RVC teritorijas plānojuma īstenošanas programmas izstrādē, turpinājās 

kopējā kultūras mantojuma un tūrisma projekta Grand Tour of the Baltic Region 

ieceres sagatavošana ES finansējuma pieprasīšanai 2017.gadā:  

1) dalība INTERREG finansējuma piesaistes projekta Grand Tour of the Baltic 

Sea World Heritage prezentācijas seminārā 27.-28.04.2016. Viļņā, Lietuvā; 

2) 2017.gada 22.februārī – Rīgā tiks organizēta “dialogu sanāksme” par 

ilgtspējīga tūrisma attīstības jautājumiem Rīgas vēsturiskajā centrā.  

 Departamenta pārstāvji 10.-11.maijā piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Tallinas 

pašvaldībā, kur notika tikšanās ar Tallinas Pilsētas attīstības departamenta un 

vecpilsētas saglabāšanas un attīstības plānošanas un pārvaldības institūciju 

pārstāvjiem. 

 19.05.2016. Rīgā, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā notika Rīgas 

vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas saglabāšanas un attīstības 

pieredzes prezentācija Korejas Republikas Kultūras mantojuma administrācijas 

delegācijai.  

 Pēc UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aicinājuma Departamenta pārstāvis 

piedalījās starptautiskā vasaras skolā “Mantojuma vērtības novērtējums kā 

priekšnoteikums tās aizsardzībai”, ko organizēja UNESCO Polijas Nacionālā 

komisija sadarbībā ar Ļubļinas pilsētas muzeju un Ļubļinas Tehniskās universitātes 

Arhitektūras fakultāti, 29.08.-03.09.2016. Ļubļinā, Polijā. 

Sadarbība Vēsturisko pilsētu apvienības (The League of Historical Cities -LHC) ietvaros: 

 Dalība Vēsturisko pilsētu apvienības 15.starptautiskajā konferencē „Gudras, 

inovatīvas un radošas nākotnes vēsturiskās pilsētas” (Smart, Innovative, Creative 

Historical Cities of the Future), Bad Ischl (Austrijā), 06.-10.06.2016.  

Sadarbība Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācijas (The Organization of World 

Heritage Cities (turpmāk – OWHC) ietvaros: 

 Pēc OWHC Tālo Austrumu reģiona sekretariāta uzaicinājuma Rīgas pilsēta 

piedalījās starptautiskā projektā Yourney un 2016.gada septembrī iesniedza 

publicēšanai divas Departamenta organizētajā apkaimju konkursā godalgotās 

skolēnu esejas par Rīgu kā pasaules kultūras mantojuma un savu dzimto pilsētu. 

Vienlaikus bija izsludināts fotogrāfiju konkurss My Heritage, Your Experience. 

Attiecīgos materiālus par Rīgu sagatavoja Departamenta Pilsētvides attīstības 

pārvalde sadarbībā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldi. Materiāli paredzēti 

publicēšanai brošūrā angļu un korejiešu valodā izplatīšanai OWHC organizācijas un 

UNESCO sadarbības tīklos un internetā. 

 Pēc OWHC Tālo Austrumu reģiona sekretariāta uzaicinājuma nodaļas pārstāvis 

piedalījās starptautiskos kultūras mantojuma pārvaldības kursos International 

Course for Cultural Heritage Management 28.08.-04.09.2016. Korejā Buyeo, 

Chungcheongnam, ko organizēja Korejas Nacionālās Kultūras mantojuma 

universitātes Tradicionālās kultūras izglītības centrs. 

 2017.gada rudenī plānota dalība Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācijas 

(OWHC – The Organization of World Heritage Cities) 14.pasaules kongresā 



WWW.RDPAD.LV 
 

14 

“Mantojums un sabiedrība: instrumenti vietējo kopienu iesaistei” ("Heritage & 

Community: Tools to Engage the Local Communities") Gjeondžū (Gyeongju), 

Korejas Republikā, kur atrodas 3 Pasaules mantojuma objekti. 

2016.gadā Departamenta speciālisti apmeklēja arī starptautiskas konferences un seminārus, 

kas saistīti ar pilsētas stratēģiskajiem izaicinājumiem, piemēram, Eiropas metropoļu tīkla 

METREX konferences Roterdamā (Nīderlande) un Sofijā (Bulgārija), EUROCITIES Metropoļu 

darba grupu Briselē (Beļģija), projekta “Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto 

teritoriju revitalizācijai (Baltic Urban Lab)” semināru Turku (Somija) un Stokholmā (Zviedrija), 

projekta “Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” semināru Helsinkos un Turku (Somija), 

projekta “Live Baltic Campus” konferenci “Livable City Forum” Upsalā (Zviedrija). 

 

Būvniecības tiesiskuma uzraudzība 

2016.gadā Departaments turpināja veikt būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzības 

funkcijas. 

Departaments kopumā izdevis 1145 lēmumus, no kuriem: 

 191 administratīvais akts, ar kuriem atstāti spēkā Rīgas pilsētas būvvaldes pieņemtie 

lēmumi; 

 120 administratīvie akti par Rīgas pilsētas būvvaldes pieņemto lēmumu atcelšanu 

sakarā ar materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem; 

 349 starplēmumi; 

 180 cita veida galīgie lēmumi administratīvajās lietās; 

 305 tiesvedības lēmumi; 

 kā arī sagatavota 521 dienesta vēstule un cita veida sarakstes dokumenti 

būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzības procesā. 

Departamenta pārziņā atrodas 152 tiesvedības lietas. 

Departaments ir gatavojis dienesta vēstules, priekšlikumus, sniedzis skaidrojumus un 

atzinumus Rīgas pilsētas būvvaldei, Ekonomikas ministrijai, VARAM un citām valsts un 

pašvaldību institūcijām jautājumos, kas saistīti ar teritorijas plānošanu un būvniecību, t.sk. par 

normatīvo aktu projektiem. 

 

Kvalitāte un risku vadība 

2016.gadā tika izvērtētas Departamenta funkcijas un uzdevumi un ar tiem saistītie riski, uz 

kā pamata tika sagatavota Departamenta pretkorupcijas pasākumu plāna 2014.2017.gadam 

aktualizētā 2016.gada versija. Tajā tika iekļautas sadaļas par Pilsētas attīstības stratēģisko vadību, 

publisko pakalpojumu sniegšanas un citu funkciju korupcijas un interešu konflikta novēršanas 

pasākumiem. 

2016.gada 12.aprīlī Departamentā notika kvalitātes vadības sistēmas uzraudzības audita 

vizīte, kas apliecināja Departamenta izveidotās sistēmas atbilstību LVS EN ISO 9001:2009 

standarta prasībām. 

Tika veikti 7 kvalitātes vadības sistēmas auditi Departamenta struktūrvienībās, kā arī tika 

pilnveidoti vairāki Departamenta pakalpojumi. 

 

Personāla politika 

2016.gadā Departamentā bija 118 amata vietas, tika pieņemti 25 darbinieki un ar 22 

darbiniekiem tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības.  

Departamenta darbinieku kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu nodrošina regulāri semināru 

un kursu apmeklējumi atbilstoši Departamenta budžetā darbinieku mācībām paredzētajiem 

finanšu līdzekļiem.  

2016.gadā Departamentā nodrošinātas 5 prakses vietas dažādu augstāko izglītības iestāžu 

studentiem.  
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Iepirkumi 

2016.gadā Departaments veiksmīgi īstenoja savas funkcijas, ņemot vērā iepirkumu 

specifiku. Pašvaldības iepirkumu un nodrošinājuma nodaļa ir veikusi 50 iepirkumus 

Departamenta un Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām. 

 

IT risinājumi un e-politika 

2016.gadā nodrošināta nepārtraukta Departamenta pārziņā esošo interneta resursu darbība 

un pieejamība – iekšējās un ārējās mājaslapas, meklētāji, kalkulatori un web sistēmas (DTI, 

pieraksta sistēma, automašīnu rezervācija, BŪVE). 

Veikta projektu vadības sistēmas tehnisko kļūdu novēršana un funkcionālo uzlabojumu 

veikšana. 

Departamenta pārraudzībā esošajās mājaslapās: 

 www.rdpad.lv (latviešu, angļu un krievu valodā) pastāvīgi tiek aktualizēta 

informācija. 2016.gadā mājas lapu apmeklējuši 103 413 interesenti. 

 www.investeriga.lv (informācijas atspoguļošana latviešu, krievu un angļu valodā) 

pastāvīgi aktualizēta informācija. 2016.gadā – 14 752 interesenti. Veikti 

tehnoloģiski uzlabojumi mājas lapai. 

 www.apkaimes.lv. (pieejama tikai latviešu valodā) pastāvīgi aktualizēta 

informācija. 2016.gadā mājas lapu apmeklējuši 33 289 interesenti. 

 www.sus.lv (informācijas atspoguļošana latviešu un angļu valodās) veikti 

tehnoloģiski uzlabojumi. 2016.gadā mājas lapu apmeklējuši 8 159 interesents. 

2016.gadā papildināti esošie ģeotelpiskās informācijas e-pakalpojumi ar funkcionalitāti, kas 

nodrošina maksājumu sasaisti ar banku moduli, tādējādi samazinot administratīvo slogu 

darbiniekiem. Rīgas ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā (turpmāk – RIĢIS) www.rigis.lv un 

http://x36/RIGIS/ (informācija ir pieejama latviešu un angļu valodā) 2016.gadā tika veikta RĪĢIS 

datu migrācija un savietošana ar jauno Hexagon programmatūru. 

 

Dokumentu pārvaldība un klientu apkalpošana 

Departamentā 2016. gadā ir saņemti (tostarp no citām RD struktūrvienībām) 14 570 

korespondences dokumenti, nosūtīti 9249 korespondences dokumenti, saņemti/nosūtīti 3964 

dienesta korespondences dokumenti, sagatavoti 3073 faktu fiksējošie dokumenti (pilnvaras, 

izziņas, atzinumi, akti, ziņojumi, pārskati, plāni), izdoti 763 iekšējie normatīvie akti (rīkojumi, 

personālrīkojumi, reglamenti, iekšējie noteikumi), noslēgti 194 līgumi (t.sk. RD vārdā), 

sagatavoti un/vai izskatīti 245 Rīgas domes lēmumprojekti. 

2016.gadā elektroniski parakstīto dokumentu īpatsvars salīdzinājumā ar papīra 

dokumentiem ir 66,25% no dokumentu kopskaita, to sekmējusi jaunu e-pakalpojumu ieviešana 

un Klientu attiecību vadības informācijas sistēmas (turpmāk – KAVIS) lietošana. Paātrinoties 

dokumentu apritei, klientiem samazināts birokrātiskais slogs. 2016.gadā Departaments uzsācis 

izmantot KAVIS funkcionalitāti – dokumentu pārveidošanas iespēja apliecinātā elektroniskā 

atvasinājumā. 

Arī 2016.gadā tika nodrošināta stingra dokumentu izpildes termiņu kontrole. Lai uzlabotu 

dokumentu apriti Departamentā ir veikti grozījumi departamentu Dokumentu pārvaldības 

noteikumos. 

 

Departamenta galvenie darbības virzieni 2017.gadā 

 

Teritorijas plānošana 

2017.gadā Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros plānota Transporta attīstības 

tematiskā plānojuma izstrādes pabeigšana sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzēju SIA “Via Design 

http://www.rdpad.lv/
http://www.investeriga.lv/
http://www.sus.lv/
http://www.rigis.lv/
http://x36/RIGIS/
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Group”, tematisko plānojumu redakciju pilnveidošana atbilstoši saņemtajiem institūciju un 

sabiedrības pārstāvju priekšlikumiem, tematisko plānojumu risinājumu precizēšana sadarbībā ar 

atbildīgajām institūcijām un NVO, sabiedrības iepazīstināšana ar 11 tematisko plānojumu gala 

redakcijām un to apstiprināšana RD, sadarbībā ar ārpakalpojumu veicējiem SIA “Grupa 93” un 

SIA “ELLE” darbs pie funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem, jaunā Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi 

ziņojuma publiskā apspriešana, kā arī turpināt bērnu zīmējumu un eseju konkursa “Mana 

apkaime. Manas apkaimes stāsts” ceļojošās izstādes izvietošanu pēc iespējas vairākās un 

dažādākās Rīgas apkaimēs. 

 

Lokālplānojumi, to izstrāde 

2017.gadā plānota13 uzsākto lokālplānojumu izstrādes administrēšana, aptuveni 7 jaunu 

lokālplānojumu izstrādes uzsākšana un to administrēšana, plānotās Rail Baltica dzelzceļa 

infrastruktūras līnijas lokālplānojuma izstrādes administrēšana, Eksportostas lokālplānojuma 

izstrādes iepirkuma sagatavošana un tā izstrādes administrēšana, kā arī Dārziņu apkaimes 

publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšana. 

 

Rīgas vēsturiskais centrs 

2017.gadā plānotas šādas aktivitātes:  

 Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrāde un apstiprināšana un 

sabiedrības informēšanas aktivitātes ir 2017; 

 Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma izstrādes pabeigšana (atbilstoši 

trīspusējam līgumam). 

 Rail Baltica dzelzceļa integrācija Centrālās dzelzceļa stacijas un Rīgas 

Starptautiskās autoostas mezglā, lokālplānojuma izstrādes un saskaņošanas procesa 

vadīšana; 

 lokālplānojuma izstrāde Āgenskalna līča teritorijai;  

 pētījuma veikšana par RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteikto 

nekustamā īpašuma aprobežojumu ietekmes izvērtēšanu RVC un tā aizsardzības 

zonas Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības tematiskajam 

plānojumam; 

 RVC un tā aizsardzības zonas tematisko plānojumu „Rīgas vēsturiskā centra un tā 

aizsardzības zonas publiskās ārtelpas attīstības plāns”, „Rīgas vēsturiskā centra un 

tā aizsardzības zonas mājokļu attīstības plāns” un „Rīgas vēsturiskā centra un tā 

aizsardzības zonas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” 

izstrādes uzsākšana. 

 Sabiedrības informēšana, iesaiste un iepazīstināšana ar priekšlikumiem RVC 

tematisko plānojumu izstrādes ietvaros. Mērķis ir veicināt aktīvu sabiedrības iesaisti 

plānošanas procesā. Plānots uzaicināt plānošanas procesā iesaistīto institūciju un 

nevalstisko organizāciju pārstāvjus, iedzīvotājus, uzņēmējus un citas RVC 

turpmākajā attīstībā iesaistītās personas. 

 Publikācijas un publicitātes pasākuma sagatavošana saistībā ar 20. gadadienu kopš 

Rīgas vēsturiskā centra iekļaušanas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, 

atspoguļojot Rīgas pilsētas pašvaldības ieguldījumu RVC kultūrvēsturisko vērtību 

apzināšanā, to aizsardzības un attīstības plānošanā paveikto (plānojumi, pētījumi) 

un nākotnes ieceres. 

 

Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošana un uzraudzība 
Sadarbībā ar RD struktūrvienībām un iestādēm tiks veikta Programmas Rīcības plāna un 

Investīciju plāna ikgadēja aktualizēšana. 
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Plānots turpināt konsultēt un piedalīties citu pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un pilnveidošanas jautājumos, kā arī nodrošināt 

informācijas un pieredzes apmaiņu ar studentiem, pētniekiem, ārvalstu delegācijām, speciālistiem 

un citiem interesentiem par Rīgas pilsētas attīstības jautājumiem. Departamenta speciālisti 

piedalīsies un veicinās stratēģisko attīstības un telpiskās plānošanas projektu īstenošanu Rīgas 

pilsētā. 

Plānots izsludināt ITI projektu iesniegumu atlases, nodrošinot projektu iesniegumu 

izvērtēšanu 5.6.2. SAM “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 

pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, 4.2.2.SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām 

attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunot energoresursu 

izmantošanu pašvaldību ēkās” un 8.1.2. SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 

ietvaros Rīgas pilsētas pašvaldības Programmas Investīciju plānos apstiprinātās projektu idejas.  

Pirmo reizi tiks sagatavots plašāks pārskats, kas ietvers informāciju par trīs gadu periodā 

(2014. – 2016.gads) paveikto Rīgas pilsētas pašvaldībā, norādot RD iestāžu un struktūrvienību 

padarīto un sniedzot priekšlikumus par ieteicamajiem attīstības virzieniem. 

 

Projektu sagatavošana un administrēšana 

Departaments 2017.gadā sadarbībā ar dažādām iestādēm turpinās ieviest un šādus 

projektus: 

1.Ekspozīcijas „Āfrikas savanna” Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā būvniecība – 

2017.gadā plānots veikt būvniecības un būvuzraudzības iepirkumus un uzsākt ekspozīcijas 

„Āfrikas savanna” Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā būvniecību; 

2.Rīgas Centrāltirgus kvartāla degradētās teritorijas revitalizācijas 1.kārta – 2017. gadā 

plānots pabeigt būvprojekta izstrādi, kā arī iesniegt projekta pieteikumu 5.6.2. SAM “Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 

programmām”; 

3.Skanstes teritorijas attīstība – Plānots izstrādāt būvprojektu Skanstes teritorijas 

revitalizācijas 1.kārtai; 

4.Aldara parka rekonstrukcija (metu konkurss, būvprojekta izstrāde) – līdz 2017.gada 

beigām paredzēta būvprojekta izstrāde atbilstoši piedāvātajam metam; balstoties uz izvēlēto meta 

piedāvājumu un izstrādāto būvprojektu, tiks izvērtētas finansējuma piesaistes iespējas, lai veiktu 

būvniecības darbus Aldara parka pārbūvei, kā arī tiks izvērtētas iespējas veloparka būvniecībai 

Aldara parkam piegulošajā teritorijā; 

5.Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija – 2017.gadā plānots uzsākt sarunu 

procedūru ar 1.vietas uzvarētāju par būvprojekta izstrādi un uzsākt būvprojekta izstrādes darbus; 

6.Multimodālā sabiedriskā transporta mezgla izveide Torņakalna apkaimē – 2017.gadā tiks 

uzsākta būvprojekta izstrāde multimodālā sabiedriskā transporta mezgla izbūvei; 

7.Pils laukuma rekonstrukcijas projekts – 2017.gadā plānots pabeigt Pils laukuma 

rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi un saskaņošanu institūcijās un veikt aktivitātes Pils laukuma 

rekonstrukcijas būvdarbu finansējuma piesaistei. 

8.Rīgas Ziemeļu transporta koridors – Ziemeļu koridora 1.posma izbūves projekts šobrīd 

definēts kā ilgtermiņa perspektīvas īstenošanas projekts, līdz ar to turpmākai projekta realizācijai 

tiks izvērtētas iespējas piesaistīt līdzfinansējumu gan no Eiropas Savienības atbalsta 

programmām, gan iespējamajiem privātajiem investoriem; 

9.Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju revitalizācijai (Baltic 

Urban Lab) – 2017.gadā plānots organizēt sabiedrības un uzņēmēju iesaistes pasākumus 

teritorijas attīstības priekšlikumu izstrādei, izstrādāt metodiku degradēto objektu un teritoriju 

identificēšanai, veikt projekta pilotteritorijas iedzīvotāju, uzņēmēju un citu teritorijas attīstībā 

ieinteresēto aptauju un esošās situācijas izpēti, kā arī uzsākt publiskās ārtelpas dizaina izstrādi. 
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10. Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)” (LIFE 

CoHaBit) – 2017.gadā plānota sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana un 

būvprojekta izstrāde infrastruktūras izbūvei biotopu aizsardzībai dabas parkā “Piejūra”; 

11. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā 

“Piejūra” (NATURA 2000 vieta) – 2017.gadā plānots izstrādāt būvprojektu „Antropogēno slodzi 

mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 

vieta)”; Projekta apstiprināšanas un finansējuma saņemšanas gadījumā tiks uzsākta projekta 

īstenošana;  

12. Bolderājas pretplūdu pasākumi – 2017.gadā plānots veikt priekšizpētes un būvprojekta 

izstrādi un autoruzraudzību pretplūdu pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes ietekas 

Daugavā, kā arī sagatavot un iesniegt projekta “Bolderājas pretplūdu pasākumi” iesniegumu 

SAM 5.1.1. otrās atlases kārtas ierobežotā projektu iesniegumu atlasē. 

 

Vietējais ģeodēziskais tīkls un ģeotelpiskās informācijas aprite 

2017.gadā plānots pabeigt neatbilstību novēršanu VT pilnveidošanas teritorijās – Vecrīga, 

Torņakalns – Āgenskalns, Centrs, Maskavas forštate un Ģrīziņkalns. Plānots uzsākt un pabeigt 

iepirkumu par VT pilnveidošanu (ierīkošana, mērījumi, pilnveidošanas pārskats) nākamās 2 

Rīgas teritorijās, kā arī uzsākt VT pilnveidošanu šajās teritorijās. Lai novērstu neviennozīmīgo 

situāciju topogrāfiskās informācijas izmantošanā būvniecības procesā, kā arī situāciju, kad 

būvniecības procesā netiek iegūta svarīga ģeotelpiska informācija, plānots līdzdarboties 

Būvniecības likuma speciālo noteikumu grozījumu izstrādē, kā arī proaktīvi kompetences 

ietvaros piedalīties citu saistīto normatīvo aktu izstrādes procesā. 

2017.gadā plānots turpināt sadarbību ar RD Informācijas tehnoloģiju centru RĪĢIS datu 

migrācijas pabeigšanā, ģeotelpisko datu metadatu un metadatu kataloga izstrāde, kā arī 

turpmākajā RĪĢIS pilnveidošanā un attīstībā, papildinot RĪĢIS ar jauniem ģeotelpisko datu 

slāņiem.  

Turpināt dalību Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomē un turpināt tiešu 

sadarbību ar inženierkomunikāciju turētājiem, lai rastu efektīvus risinājumus datu atbilstības un 

kvalitātes nodrošināšanai topogrāfiskās informācijas datubāzē un inženierkomunikāciju turētāju 

datubāzē, piemēram, paplašinot inženierkomunikāciju turētāju loku, ar kuriem tiek veikta 

topogrāfiskās informācijas apmaiņa. Kvalitatīva informācija ir priekšnoteikums ģeotelpiskās 

informācija pakalpojumu attīstīšanai un efektīvai informācijas atkalizmantošanai. 

Tiks turpināta pakalpojumu pilnveidošana, lai samazinātu pakalpojumu sniegšanas 

termiņus un samazinātu pakalpojumu apstrādei nepieciešamos resursus, atsevišķos gadījumos 

izmantojot valsts izstrādātās informācijas sistēmas, piemēram, geolatvija.lv. 

Plānots veikt grozījumus 2013.gada 23.jūlija RD saistošajos noteikumos Nr.6 “Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”, ņemot vēra izmaiņas 

pakalpojumu sniegšanas kārtībā un izmaiņas saistītajos normatīvajos aktos. 

 

Direktors                                                                                                                  Dz.Balodis 

 

 

 

Rīgā, 2017.gada 20.februārī 


