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1. pielikums 
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA  

RĪGAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA LĪDZ 2030. GADAM IZSTRĀDĒ 
 

1. SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PROGRAMMA  
Lai nodrošinātu informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu Rīgas teritorijas plānojuma 
līdz 2030. gadam (RTP2030) tapšanā, sniedzot ikvienam iespēju piedalīties sabiedrības 
līdzdalības pasākumos, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Departaments) 
sagatavoja plašu un daudzpusīgu sabiedrības līdzdalības pasākumu programmu, kur lielākā 
daļa pasākumu ir pašvaldības iniciēti un balstās uz Rīgas domes struktūrvienību sadarbību.  

Lai arī sabiedrības līdzdalības kārtību nosaka normatīvais regulējums, tas ir nepietiekams, 
lai pilnvērtīgi iesaistītu dažādas sabiedrības grupas, nodrošinot objektīvu viedokļu apmaiņu 
plānojuma izstrādē. Sabiedrības līdzdalības programmā ņemti vērā daudzkārt publiski un 
iesniegumos paustie nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvju un iedzīvotāju ieteikumi par 
sabiedrības iesaistes procesa organizāciju un saturu. Departamenta ilglaicīgā pieredze un 
rīdzinieku ieteikumi norāda uz nepieciešamību savlaicīgi un paplašināti informēt sabiedrību, 
daudzpusīgi noskaidrot viedokli un iesaistīt sabiedrību reālajā plānošanas procesā; bez 
paskaidrojuma Rīgas teritorijas plānojums ir pārāk sarežģīts dokuments, lai iedzīvotāji 
izprastu tā būtību un ietekmi uz cilvēku dzīves kvalitāti; savlaicīgi iedzīvotājus informējot, 
uzrunājot katru indivīdu un norādot, kur var sekot līdzi procesam, veicinātu sabiedrības 
izpratni par Rīgas attīstības plānošanas procesiem.  

Sabiedrības līdzdalības programma sagatavota, lai nodrošināt maksimālu plānošanas 
procesa caurskatāmību.  
 
Sabiedrības līdzdalība noris visu RTP2030 izstrādes laiku, sākot jau ar dokumenta izstrādes 
pašu sākuma stadiju. Visi sabiedrības līdzdalības pasākumi ir savstarpēji saistīti - katrā 
nākamajā tiek sniegta atgriezeniskā saite uz iepriekš notikušajiem. 
 

Sabiedrības līdzdalības uzdevumi: 
1) paplašināti un agrīni informēt sabiedrību; 
2) padziļināti noskaidrot sabiedrības 

viedokļi; 
3) iesaistīt sabiedrību reālajā plānošanā. 

 
Sabiedrības līdzdalības pasākumi organizēti: 

1) teritoriāli – apkaimju griezumā; 
2) tematiski – izstrādājot tematiskos 

plānojumus; 
3) profesionāli – pieaicinot dažādu jomu 

ekspertus. 
 

 

 
2. INFORMĀCIJA PAR RĪGAS DOMES LĒMUMIEM, UZSĀKOT RTP2030 

IZSTRĀDI 
Informācija par 03.07.2012. Rīgas domes lēmumu Nr. 4936 “Par Rīgas teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu” publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (13.07.2012.), Rīgas 
pašvaldības portālā www.riga.lv un Departamenta mājas lapā www.rdpad.lv. 
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Informācija par 22.10.2013. Rīgas domes lēmumu Nr.4936 “Par grozījumiem Rīgas domes 
03.07.2012. lēmumā Nr.4936 „Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”” 
publicēta Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv un Departamenta mājas lapā 
www.rdpad.lv. 
 
3. IEPAZĪSTINĀŠANA AR RTP2030 IZSTRĀDES METODIKU UN  

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PROGRAMMU (2013) 
2013. gadā no marta līdz jūnijam Departaments aicināja uz sarunu Rīgas domes 
struktūrvienību (departamentu, izpilddirekciju, pašvaldības policijas un kapitālsabiedrību), 
Rīgas kaimiņu pašvaldību, profesionālo organizāciju, Rīgas apkaimju un vides nevalstisko 
organizāciju pārstāvjus, lai konsultētos par sagatavoto RTP2030 izstrādes metodiku, 
sabiedrības līdzdalības programmu un tematisko plānojumu darba uzdevumu projektiem. 
Departaments aicināja līdzdarboties un sniegt atbalstu RTP2030 izstrādes procesā. Notika 
22 tikšanās. Sniegtie viedokļi un priekšlikumi pēc iespējas ir ņemti vērā. Kā būtiskākais 
jāmin -  
Par katras sanāksmes norisi ir sagatavots protokols, kas publicēts 
http://www.rdpad.lv/rtp/izstrades-stadija/laika-skala/ 
 
 
4. RTP2030 IDENTITĀTE (2013) 
Logo. Uzsākot RTP2030 izstrādi, tika izveidota 
jauna vizuālā identitātes zīme – logotips un sauklis, 
kas nodrošina plānošanas dokumentu, t.sk., 
RTP2030 atpazīstamību.  
 
Jaunā identitātes zīme - logotips un sauklis “Esi 
daļa Rīgas” tiek attēlots uz visiem drukātajiem 
publicitātes un reklāmas materiāliem, internetā, kā 
arī dokumentu un kartogrāfisko materiālu 
noformēšanā saistībā ar RTP2030 un 11 
tematiskajiem plānojumiem.  

 
Video – kas ir teritorijas plānojums? 
Sabiedrības informēšanas un izglītošanas nolūkot, veicinot sabiedrības izpratni par 
teritorijas attīstības plānošanu, tika sagatavots video materiāls (2:22 min.), kas vienkāršā 
animācijas veidā skaidro, kas ir RTP2030, rosinot sabiedrību piedalīties tā izstrādē. Video 
pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=ZMZE7ZTpAAA&t=15s 

 
5. INFORMATĪVĀ PLATFORMA (2013) 
Lai nodrošinātu sabiedrības informētību un maksimālu RTP2030 izstrādes procesa 
caurspīdīgumu, 2013. gadā Departamenta mājas lapā www.rdpad.lv tika izveidota speciāla 
sadaļa jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam http://www.rdpad.lv/rtp/izstrades-
stadija/izstrades-gaita/, kurā atspoguļota informācija: 

- Izstrāde: RTP2030 izstrādes mērķis, uzdevumi un plānotais izstrādes laika grafiks; 
- Laika skala: aktivitātes, sanāksmes, sanāksmju protokoli, video ieraksti, 

prezentācijas, izsludinātie iepirkumi un konkursi, informācija par noslēgtajiem 
pakalpojuma līgumiem, pakalpojuma sniedzējiem un summu, saite uz pētījumu 
rezultātiem; 
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- Tematiskie plānojumi: aktuālā informācija par tematisko plānojumu izstrādes gaitu, 
Rīgas domes pieņemtie lēmumi, tematisko plānojumu projekti; 

- Dokumenti: Rīgas domes pieņemtie lēmumi, saites uz veiktajiem pētījumiem; 
- Kontakti; 
- Foto galerija: hronoloģiski sakārtotas fotogalerijas, atspoguļojot sabiedrības 

līdzdalības pasākumus. 
 

6. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA 
Informācija par visiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem:  

- Publicēta Departamenta mājas lapā www.rdpad.lv, facebook.com, twitter, 
www.riga.lv; 

- Izvietota: Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, visos Rīgas domes 
Apmeklētāju pieņemšanas centros; visās Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkās; 

- Elektroniski uz e-pastu informācija sūtīta: apkaimju un vides NVO, Departamenta 
datu bāzē uzkrātajiem rīdziniekiem, profesionālajām organizācijām, preses relīzes 
masu medijiem. 

 
7. APKAIMJU APTAUJA (2012/ 2013) 

2012. gadā pēc Departamenta pasūtījuma tika veikts pētījums “Iedzīvotāju aptauja, lai 
noskaidrotu publiskās infrastruktūras pieejamību Zolitūdes un Imantas apkaimēs”, kas 
kalpoja par pilotprojektu 2013. gadā veiktajam pētījumam “Iedzīvotāju aptauja par 
publiskās infrastruktūras pieejamību apkaimju griezumā”, aptverot atlikušās 56 apkaimes. 
Aptauja tika veikta, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Rīgas attīstības jautājumiem, 
aptaujājot Rīgas 58 apkaimju iedzīvotājus. Aptaujas mērķis - noskaidrot Rīgas iedzīvotāju 
viedokli par transportu, vietējiem centriem, apkaimes vizītkarti, publisko infrastruktūru, 
vidi, u.c. konkrētās apkaimes aktuālajiem jautājumiem. Aptaujas rezultāts ir apkopots 
iedzīvotāju viedoklis par katru apkaimi, identificējot konkrētās apkaimes attīstības 
problēmas un sniedzot savu redzējumu par tās attīstības iespējām. Aptaujas papildus 
uzdevums bija precizēt apkaimju robežas, balstoties uz iedzīvotāju viedokli.  
Aptaujas ietvaros, izmantojot tiešo interviju metodi respondentu dzīvesvietās, tika aptaujāti 
~ 8000 respondentu 58 apkaimēs: Atgāzene, Avoti, Āgenskalns, Beberbeķi, Berģi, Bieriņi, 
Bišumuiža, Bolderāja, Brasa, Brekši, Bukulti, Buļļi, Centrs, Čiekurkalns, Dārzciems, 
Dārziņi, Daugavgrīva, Dreiliņi, Dzirciems, Grīziņkalns, Iļģuciems, Imanta, Jaunciems, 
Jugla, Katlakalns, Ķengarags, Ķīpsala, Kleisti, Kundziņsala, Mangaļsala, Maskavas forštate, 
Mežaparks, Mežciems, Mīlgrāvis, Mūkupurvs, Pētersala-Andrejsala, Pļavnieki, Pleskodāle, 
Purvciems, Rumbula, Salas, Šampēteris, Sarkandaugava, Skanste, Šķirotava, Spilve, Suži, 
Teika, Torņakalns, Trīsciems, Vecāķi, Vecdaugava, Vecmīlgrāvis, Vecpilsēta, Voleri, 
Zasulauks, Ziepniekkalns, Zolitūde. 

Aptaujas rezultāti tika prezentēti Rīgas iedzīvotājiem 2013. gadā notikušajās “Apkaimju 
sanāksmēs”, tiekoties ar iedzīvotājiem klātienē apkaimēs, ir pieejami www.sus.lv un ir 
kalpojuši par būtisku informācijas avotu, gatavojot 11 tematiskos plānojumus un RTP2030. 

Aptaujas ietvaros tika meklēti aktīvie Rīgas apkaimju iedzīvotāji, ar kuriem pašvaldībai 
sadarboties apkaimju attīstības aktivitāšu plānošanā nākotnē, aicinot brīvprātīgi norādīt 
kontaktinformāciju, lai pašvaldība nepieciešamības gadījumā var ērti sazināties, identificējot 
konkrētus iedzīvotājus konkrētās apkaimēs. 

Iegūtā apkaimju iedzīvotāju kontaktinformācija (1752 kontakti) ir kalpojusi par būtisku 
informācijas resursu RTP2030 izstrādes procesā - gan organizējot sabiedrības līdzdalības 
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pasākumus, gan nodrošinot aktuālās informācijas izplatīšanu konkrētu apkaimju 
iedzīvotājiem.  Iedzīvotāju kontakti tiek izmantota arī citos Departamenta projektos, kad 
nepieciešams informēt un sadarboties ar sabiedrības pārstāvjiem, lai apspriestu vai 
konsultētos konkrētu projektu risinājumus. 
 
8. APKAIMJU SANĀKSMES (2013) 
2013. gadā no 30. septembra līdz 3. decembrim Departaments organizēja “Apkaimju 
sanāksmes”. 
Sanāksmju mērķis – vienkāršā un saprotamā valodā informēt rīdziniekus par RTP2030 un 
sabiedrības lomu tā izstrādē, iepazīstināt ar apkaimju aptaujas rezultātiem, informēt par 
pilsētas stratēģiskajiem mērķiem, kā arī uzklausīt iedzīvotāju viedokli un vēlmes attiecībā 
uz savas apkaimes turpmāko attīstību. 
Viens no sanāksmes uzdevumiem bija identificēt apkaimju aktīvos iedzīvotājus, 
kuri  turpmāk piedalītos tematiskajās darba grupās pie teritorijas plānojuma risinājumu un 
nosacījumu izstrādes.  
Sanāksmēs piedalījās gan Departamenta, gan citu Rīgas domes struktūrvienību pārstāvji, 
sniedzot prezentācijas un atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. 
Kopumā notika 18 sanāksmes, kas norisinājās divas reizes nedēļā darba dienu vakaros plkst. 
18.00 Rīgas izglītības iestādēs, kopā pulcinot ~1000 dalībnieku.  
Vienā sanāksmē tika apvienotas vairākas apkaimes, kas teritoriāli atrodas, blakus: 

1. Skanste, Pētersala – Andrejsala (30.09.2013.); 
2. Kleisti, Imanta, Zolitūde (03.10.2013); 
3. Dzirciems, Iļģuciems, Zasulauks (08.10.2013.); 
4. Āgenskalns, Torņakalns, Ķīpsala, Sala (10.10.2013.); 
5. Atgāzene, Ziepniekkalns, Bišumuiža, Katlakalns (15.10.2013.); 
6. Bieriņi, Pleskodāle, Mūkupurvs, Beberbeķi, Šampēteris (17.10.2013.); 
7. Buļļi, Daugavgrīva, Bolderāja, Voleri, Spilve (22.10.2013.); 
8. Mangaļsala, Vecdaugava, Vecāķi, Trīsciems (23.10.2013.); 
9. Vecmīlgrāvis, Mīlgrāvis, Kundziņsala, Sarkandaugava (29.10.2013.); 
10.  Mežaparks, Čiekurkalns, Teika (31.10.2013.); 
11. Jugla, Mežciems (05.11.2013.); 
12. Jaunciems, Suži, Bukulti, Berģi, Brekši (07.11.2013.); 
13. Dreiliņi, Pļavnieki, Šķirotava (12.11.2013.); 
14. Purvciems, Dārzciems (14.11.2013.); 
15. Rumbula, Dārziņi (21.11.2013.); 
16. Maskavas forštate, Ķengarags (26.11.2013.); 
17. Brasa Grīziņkalns (28.11.2013.); 
18. Avoti, Centrs, Vecrīga (03.12.2013.). 

 
Apkaimju sanāksmes vadīja profesionāls moderators. Par katras sanāksmes norisi ir 
sagatavots protokols, kas publicēts http://www.rdpad.lv/rtp/izstrades-stadija/laika-skala/  
Sanāksmju laikā  saņemti ~ 700 viedokļi un priekšlikumi apkaimju attīstībai.  

 
 

9. STARPTAUTISKS PILSĒTPLĀNOTĀJU SEMINĀRS (2014) 
2014. gadā no 15. līdz 17. septembrim Rīgā norisinājās starptautisks seminārs 
pilsētplānošanas profesionāļiem, kas tika veltīts tēmai “URBAN STREAMS” jeb 
ūdensobjekti kā nozīmīgs resurss pilsētvidē, apskatot to rekreācijas, estētisko un ekoloģisko 
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potenciālu pilsētā. Semināru organizēja Departaments sadarbībā ar UBC (Union of the 
Baltic Cities)  Pilsētplānošanas komisiju un Vides komisiju. 
Semināra dalībnieki no 10 Baltijas jūras reģiona valstu 28 pilsētām izstrādāja risinājumus 
trim projekta teritorijām – Kīleveina grāvim, Zunda kanālam un Rīgas salām – Lucavsalai 
un Zaķusalai, iepazīstoties ar Rīgas pieredzi un piedāvājot idejas jaunā Rīgas teritorijas 
plānojuma risinājumiem ūdensmalu teritorijām. Semināra tematikas ietvaros tika vērtētas 
gan klimata pārmaiņas, plūdu draudi un ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošana pilsētā, 
gan publiskās piekļuves veicināšana un teritoriju attīstības principi ūdensmalās.  
 
10. TEMATISKIE SEMINĀRI (2014) 
2014. gada 22., 23., 29. un 31. tika rīkoti vienas dienas “Tematiskie semināri” par tēmām: 
Mājoklis, Darbs Vide, Transports. 
 
Tematisko semināru mērķis - dažādu scenāriju modelēšana un labākā risinājuma atrašana 
konkrētām problēmtēmām, kas izriet no sabiedrības pārstāvju iepriekš paustajiem 
viedokļiem. 

1) Seminārā „Mājoklis” tika diskutēts par dzīvojamo apbūvi aizsargjoslās un 
paaugstināta riska objektu drošības zonās, uzņēmējdarbību un pakalpojumiem 
dzīvojamās teritorijās, piekļuvi pie izglītības iestādēm dzīvojamās teritorijās, kā arī 
meliorācijas risinājumiem dzīvojamās teritorijās.  

2) Seminārā „Darbs” tika diskutēts par pakalpojumu centru attīstību dzīvojamās 
apbūves teritorijās, funkcionālā zonējuma izmaiņām un degradētām teritorijām. 

3) Seminārā „Vide” tika diskutēts par Stratēģijā noteikto dabas teritoriju attīstības 
vadlīniju īstenošanas iespējām, piekļuves iespējām Rīgas ūdenstilpnēm, ģimenes 
dārziņu attīstību, kā arī par apkaimju centriem. 

4) Seminārā „Transports” tika diskutēts par autostāvvietu trūkumu/sakārtošanu blīvi 
apdzīvotās teritorijās un kultūrvēsturiskajās teritorijās, stāvparku izvietojumu zaļajās 
teritorijās, kā arī maksas iebraukšanu Rīgas pilsētas centrā. 

Tematiskajos semināros piedalījās Rīgas domes struktūrvienību un valsts institūciju 
pārstāvji, apkaimju un vides NVO, apkaimju aktīvie iedzīvotāji, kopumā – 194 dalībnieki. 
 
Tematiskie semināri norisinājās Rīgas domē (Rātsnamā) un to norisi vadīja profesionāls 
moderators. Par katras sanāksmes norisi ir sagatavots protokols, kas publicēts 
http://www.rdpad.lv/rtp/izstrades-stadija/laika-skala/  
 
11. APKAIMJU GIDS (2015) 
2015. gadā no 15. maija līdz 19. jūnijam Departaments, atsaucoties uz iedzīvotāju 
aicinājumu „Neplānojiet savos kabinetos, brauciet un apskatieties, kā izskatās dabā”, rīkoja 
sabiedrības līdzdalības pasākumu „Apkaimju gids”, kura mērķis - sniegt iespēju 
rīdziniekiem līdzdarboties RTP2030 izstrādes procesā, pašvaldībai un iedzīvotājiem veicot 
kopīgu teritoriju apsekošanu. Uz vietas iepazīstot teritoriju specifiku, uzklausot dažādu 
sabiedrības grupu intereses par to turpmāko attīstību un respektējot esošās vērtības, rast 
sabalansētu risinājumu par potenciālu teritoriju attīstību. 
 
Dažādu Rīgas domes struktūrvienību speciālisti kopā ar apkaimju aktīvajiem iedzīvotājiem 
un vides nevalstisko organizāciju pārstāvjiem apsekoja teritorijas dažādās apkaimēs, lai 
pārrunātu iespējamos teritoriju attīstības scenārijus. Departamenta speciālisti, strādājot pie 
11 tematiskajiem plānojumiem, kā arī analizējot saņemtos sabiedrības pārstāvju 
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priekšlikumus līdzšinējos sabiedrības līdzdalības pasākumos un saņemtos attīstības 
priekšlikumus, identificēja problēmteritorijas, kas būtu jāapseko dabā, lai pieņemtu 
iespējami labākos risinājums, uzklausot arī vietējo apkaimju iedzīvotāju viedokli. 
Galvenās tēmas, par kurām diskutēja – uzņēmējdarbības teritoriju turpmākā attīstība, 
ūdensmalu pieejamība, to labiekārtojums un atpūtas iespējas, kultūrvēsturiskais mantojums 
un tā saglabāšana, publisko ārtelpu attīstība, kā arī dzīvojamās teritorijas kvalitāte un 
infrastruktūras nodrošinājums. 
Kopumā notika 7 braucieni un apsekotas 19 apkaimes. Rīgas domes speciālisti tikās ar 
Šķirotavas, Imantas, Buļļu, Daugavgrīvas, Bolderājas, Kleistu, Mangaļsalas, Vecāķu, 
Vecdaugavas, Vecmīlgrāvja, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas, Kundziņsalas, Beberbeķu, 
Mūkupurva, Šampētera, Pleskodāles, Atgāzenes un Maskavas forštates apkaimju 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 
 
“Apkaimju gids” laikā tika iesaistīti ~ 450 dalībnieki. “Apkaimju gids” laikā  saņemtie 
viedokļi un priekšlikumi, apkopoti un ņemti vērā, izstrādājot 11 tematiskos plānojumus.  
 
 
12. BĒRNU ZĪMĒJUMU UN ESEJU KONKURSS “MANA APKAIME. MANAS 

APKAIMES STĀSTS” (2015) 
2015. gadā no 8. septembra līdz 6. oktobrim Departaments organizēja zīmējumu un eseju 
konkursu “Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”, aicinot  Rīgas 5. - 9. klašu skolēnus 
zīmēt vai esejas veidā pastāstīt par savu apkaimi - kādu viņi to redz šodien vai arī, kādu to 
vēlētos redzēt nākotnē. 
Konkursa mērķis - veicināt bērnu piederību savai apkaimei, iesaistīt pilsētas plānošanā, 
rosinot interesi par Rīgas plānošanas procesiem, veicināt radošo pašizpausmi un prasmi 
darbos atklāt savas sajūtas pret apkārtējo dzīves telpu, kā arī sniegt informāciju par 
RTP2030 bērnu un viņu vecāku vidū. 
Kopumā tika saņemti 286 darbi (205 zīmējumi un 81 eseja) no 33 Rīgas vispārējās un 
interešu izglītības iestādēm – par 42 Rīgas apkaimēm.  

2015. gadā no 12. novembra līdz 18. decembrim Rīgas domē (Rātsnamā) varēja aplūkot 
izstādi ar laureātu un citiem konkursa radošākajiem un interesantākajiem darbiem. 
Atsaucoties uz izrādīto interesi, izstāde ieguva ceļojošās izstādes statusu un 2016. un 2017. 
gadā to bija iespējams aplūkot arī citās Rīgas apkaimēs, kā  Maskavas forštatē (Spīķeros), 
Vecmīlgrāvī (kultūras pilī Ziemeļblāzma), Zolitūdē (bērnu un jauniešu centrā “Zolitūde”), 
Bolderājā (bērnu un jauniešu centrā “Bolderāja”,  Purvciemā (NVO namā), Centrā (Rīgas 
Skolēnu pilī). 
2015. gada 8. decembrī Rīgas domē (Rātsnamā) svinīgā pasākumā tika apbalvoti 13 labāko 
zīmējumu un 12 eseju autori un viņu pedagogi, pasniedzot diplomus, pārsteiguma balvas, kā 
arī Departamenta 2016. gada sienas pārliekamo kalendāru, kurā publicēti laureātu darbi. 
Apbalvoti tika arī to darbu autori un viņu pedagogi, kuri izpelnījās žūrijas komisijas 
atzinību, kā arī izstādes apmeklētāju simpātijas. 

Kalendārs tika tiražēts 1000 eksemplāros un dāvināts konkursa laureātiem un viņu 
pedagogiem, iesaistītajām izglītības iestādēm, žūrijas pārstāvjiem; pateicībā par aktīvu 
līdzšinējo dalību RTP2030 izstrādē iesaistītajiem Rīgas pašvaldības un valsts pārvalžu 
darbiniekiem, pētījumu izstrādātājiem, Rīgas apkaimju un vides nevalstisko organizācijas 
pārstāvjiem, aktīvajiem apkaimju iedzīvotājiem, profesionālajām organizācijām un citiem 
Departamenta sadarbības partneriem.  
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Konkursa žūriju pārstāvēja Departaments, “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”,  Latvijas 
Mākslas akadēmija, www.manariga.com, “Kašera sapņu fabrika”, Vides aizsardzības klubs. 
 
 
13. IEPAZĪSTINĀŠANA AR 11 TEMATISKO PLĀNOJUMU PROJEKTIEM (2016) 
2016. gadā no 3. novembra līdz 1. decembrim norisinājās sabiedrības iepazīstināšanas ar 11 
tematisko plānojumu projektiem. 
Materiāli. Balstoties uz līdzšinējo pieredzi komunikācijā ar sabiedrību, secināts, ka 
teritorijas plānošanas dokumenti bez paskaidrojuma ir pārāk sarežģīti, lai iedzīvotāji 
izprastu to būtību un ietekmi uz cilvēku dzīves kvalitāti. Sabiedrības iepazīstināšanā ar 
tematisko plānojumu projektiem tika izmantota jauna pieeja informatīvo materiālu 
pasniegšanas veidam – papildus sagatavotajiem sējumiem, kas ietver gan tekstuālo, gan 
grafisko informāciju, par katru no tematiskajiem plānojumiem, tika sagatavots informatīvs 
kopsavilkums (infografika), nodrošinot iespēju ikvienam iedzīvotājam iepazīties ar tam 
būtisku informāciju par tematiskajos plānojumos atainoto esošo situāciju un plānotajiem 
risinājumiem saprotamā, viegli uztveramā veidā. 
Izstādes laikā varēja iepazīties ar iedzīvotāju priekšlikumu apkopojumu, kas saņemts 
RTP2030 izstrādei un RTP2030 grafiskās daļas darba varianta karti ar attēlotiem attīstības 
priekšlikumiem, kas ietver funkcionālo zonējumu, pieļaujamu apbūves augstumu, 
aizsargjoslas u.c., kā arī lielformāta vizuāli informatīvs materiāls, kas atspoguļo informāciju 
par teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un detalizētu informāciju par sabiedrības līdzdalības 
pasākumiem. 
Izstāde. Sabiedrības iepazīstināšana ar tematisko plānojumu projektiem tika organizēta 
izstādes veidā Rīgas domē, Rātslaukumā 1 (Rātsnamā) 1. stāva vestibilā, nodrošinot 
lielformāta materiālu izvietošanu, visi materiāli elektroniski bija pieejami arī Departamenta 
mājas lapā http://www.rdpad.lv/rtp/izstrades-stadija/tematiskie-planojumi/. 
Atsaucoties uz mācībspēku aicinājumu, 11 tematisko plānojumu projektu materiāli pēc 
sabiedrības iepazīstināšanas pasākuma uz laiku tika izvietoti Rīgas Tehniskās universitātes 
Arhitektūras fakultātes un Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes 
telpās, ar mērķi - topošos arhitektūras un pilsētplānošanas studentus padziļināti iepazīstināt 
ar sagatavotajiem plānošanas dokumentiem. 
Konsultācijas. Interesenti īpaši tika aicināti izmantot iespēju un klātienē tikties ar 
Departamenta speciālistiem (t.sk. tematisko plānojumu vadītājiem), kas konsultēja par 
tematisko plānojumu risinājumiem un jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam 
izstrādi. Konsultācijas visas iepazīstināšanas laikā Rātsnamā bija pieejamas četras reizes 
nedēļā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien) vienu stundu (no plkst.16.00 līdz 
plkst.17.00), kur izvietoti informatīvie materiāli, kā arī Departamentā apmeklētāju 
pieņemšanas laikā –pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00. 
Saņemtie priekšlikumi. Ikviens tika aicināts sniegt viedokli gan par tematiskajiem 
plānojumiem, gan priekšlikumus RTP2030 izstrādei. Rakstiski tika saņemti ~350 
priekšlikumi un viedokļi, kas attiecas tematiskajiem plānojumiem, no septiņām Rīgas 
apkaimju biedrībām, piecām profesionālajām organizācijām un ~110 privātpersonām uz 
uzņēmumiem. Atsevišķi priekšlikumi iesniegti kolektīvi ar vairākiem parakstiem. Viedokli 
sniedza 35 institūcijas: Rīgas pašvaldības struktūrvienības un uzņēmumi, valsts institūcijas, 
kaimiņu pašvaldības. 
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14. IEPAZĪSTINĀŠANA AR 11 TEMATISKAJIEM PLĀNOJUMIEM (2017) 
RTP2030 izstrādes ietvaros ir sagatavoti 11 tematiskie plānojumi:  
1. Mājokļu attīstības tematiskais plānojums; 
2. Transporta attīstības tematiskais plānojums;  
3. Valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais 

plānojums; 
4. Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais 

plānojums; 
5. Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums; 
6. Kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais plānojums; 
7. Rīgas brīvostas tematiskais plānojums,  
8. Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskais plānojums, Rīgas 

kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais plānojums; 
9. Ainavu tematiskais plānojums; 
10. Meliorācijas attīstības tematiskais plānojums;  
11. Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskais plānojums. 

 
Saskaņā ar MK 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem”, 120. punktu, 11 tematisko plānojumu gala redakcijas 
sabiedrības iepazīstināšanai tiek nodotas no 24.10.2017. līdz 14.11.2017.  
Tematisko plānojumu gala redakcijas pilnveidotas, izvērtējot saņemtos Rīgas apkaimju 
biedrību, profesionālo organizāciju, privātpersonu un uzņēmumu, Rīgas pašvaldības 
struktūrvienību un uzņēmumu, valsts institūciju un kaimiņu pašvaldību viedokļus un 
priekšlikumus, kas tika saņemti par tematisko plānojumu projektiem (iepazīstināšana notika 
no 03.11.2016. līdz 01.12.2016.). 
Tematisko plānojumu gala redakcijas, saņemtie priekšlikumi un to izvērtējumu pieejami 
www.rdpad.lv, izdrukas veidā  - Departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē Amatu  ielā 4, 
5. stāvā apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 
18.00.  
 
 
15. SADARBĪBA AR NEVALSTISKAJĀM UN PROFESIONĀLAJĀM  

ORGANIZĀCIJĀM  
Būtiska loma RTP2030 izstrādē ir NVO un profesionālo organizāciju iesaistei.  
Apkaimju biedrības, ar kurām Departaments sadarbojies RTP2030 izstrādē – tiekoties 
dažādos sabiedrības līdzdalības pasākumos, darba grupās, saņemot priekšlikumus: Biedrība 
“Kundziņsala”, Sarkandaugavas attīstības biedrība, Vecmīlgrāvja attīstības biedrība, 
Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība, Bolderājas grupa, Čiekurkalna attīstības biedrība, Imantas 
draugi, iedzīvotāju biedrība “Rītabuļļi”, Mežaparka attīstības biedrība, biedrība 
“Berģinieki”, Maskavas forštates attīstības  biedrība, Dārziņu apkaimes biedrība, Lucavsalas 
ekokopiena. Aktīvās vides NVO, kas iesaistījušies RTP2030 izstrādē no paša sākuma  -
Latvijas Dabas fonds un Vides aizsardzības klubs 
RTP2030 izstrādes laikā Departaments aicinājis uz sadarbību tādas profesionālās 
organizācijās, kā Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Ainavu arhitektu savienība, Latvijas 
Būvinženieru savienība, Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija, Latvijas Universitāte, Rīgas 
Tehniskā universitāte. 


