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Ziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma līdz
2030. gadam publiskās apspriešanas norisi,
saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka
saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr. 651 “Par Rīgas teritorijas plānojuma
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ņemot
vērā Rīgas domes 03.07.2012. lēmumu Nr.4936 “Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu”, atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmajai daļai un
23.panta pirmajai un otrajai daļai un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.-85.punktiem,
no 09.01.2018. līdz 08.02.2018. notika Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam
(turpmāk – RTP2030) publiskā apspriešana un RTP2030 Stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma (turpmāk – SIVN) Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana (turpmāk –
Apspriešana).
Apspriešanas norise
Paziņojums par Apspriešanu tika izvietots:
1) visos Rīgas domes Klientu apkalpošanas centros;
2) Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā;
3) visās Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkās;
4) NVO namā (Rīgā, Ieriķu ielā 43A);
5) Rīgas domes mājas lapā www.riga.lv (publicēts 29.12.2017.);
6) Departamenta
mājas
lapā
www.rdpad.lv
(publicēts
29.12.2017.)
www.apkaimes.lv (publicēts 09.01.2018.);
7) Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā www.vpvb.gov.lv (publicēts
05.01.2018.);
8) Latvijas ģeoportālā www.geolatvija.lv (publicēts 29.12.2017.);
9) laikrakstā “Neatkarīgā” (publicēts 08.01.2018.);
10) Departamenta sociālajos tīklos (facebook.com un twitter);
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kā arī sagatavota un medijiem nosūtīta preses relīze, un nosūtīti e-pasti Rīgas iedzīvotājiem,
kas ir izteikuši vēlmi tikt informētiem par plānošanas procesiem. Informācija par
Apspriešanu nosūtīta Rīgas apkaimju biedrībām, vides nevalstiskajām organizācijām un
profesionālajām organizācijām.
Departaments ir informējis par sagatavoto RTP2030 redakciju institūcijas, kurām,
uzsākot RTP2030 izstrādi, tika pieprasīti nosacījumi, un lūdzis sniegt atzinumus par to.
Apspriešanai tika nodoti sekojoši RTP2030 redakcijas materiāli:
1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
2. Grafiskā daļa:
2.1. Funkcionālais zonējums;
2.1. Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi;
3. Paskaidrojuma raksts;
4. Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādi un sabiedrības līdzdalību:
4.1. Institūciju nosacījumi un to izvērtējums;
4.2. Saņemto priekšlikumu apkopojums;
un SIVN Vides pārskata projektu un kopsavilkumu. Materiāli bija pieejami Rātsnamā
izstādē, Departamentā, www.geolatvija.lv un www.rdpad.lv.
Departamenta speciālisti konsultēja apmeklētājus, kas ieradās uz konsultācijām
apmeklētāju pieņemšanas laikā, skaidrojot tiem plānošanas dokumentu risinājumus, kā arī
tikās ar 8 apkaimju biedrībām, 2 vides nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, kas
atsaucās Departamenta publiskajam aicinājumam tikties klātienē, lai pārrunātu aktuālos
jautājumus teritoriāli un tematiski.
23.01.2018. Rīgas domē tika rīkota Apspriešanas sanāksme, kurā skaidroja RTP2030
redakcijā un SIVN Vides pārskatā ietvertos risinājumus, kā arī informēja par turpmāko
RTP2030 izstrādes procesu. Informācija par sanāksmi bija ietverta paziņojumā par
Apspriešanu, kā arī sagatavota preses relīze un ievietota informācija sociālajos tīklos.
Atkārtots atgādinājums e-pastā tika nosūtīts apkaimju biedrībām, vides nevalstiskajām
organizācijām un profesionālajām organizācijām, kā arī tās uzaicinātas tikties klātienē, lai
pārrunātu organizācijām aktuālos RTP2030 redakcijā ietvertos jautājumus. Sanāksmē
piedalījās 92 dalībnieki. Tai tika nodrošināta tiešraide un dota iespēja uzdot jautājumus
attālināti ar telefona īsziņu palīdzību. Sanāksmes protokols un atbildes uz jautājumiem
pieejami Departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā “Teritorijas plānošana – Rīgas
teritorijas plānojums – Izstrādē”. Sanāksmes protokols pievienots šī ziņojuma pielikumā
nr.1. Sanāksmes ieraksts pieejams www.riga.lv.
Saņemtie priekšlikumi
Kopumā Apspriešanas laikā Departaments ir saņēmis 769 iesniegumus, no kuriem
293 saņemti pa pastu, Departamenta e-pastu vai iesniegti Rīgas domes Klientu apkalpošanas
centros un 476 saņemti ar portāla www.geolatvija.lv starpniecību, kas kopumā ietver
apmēram 1500 priekšlikumus. Iesniegumus iesnieguši iedzīvotāji, nekustamo īpašumu
īpašnieki, 10 apkaimju biedrības, vides un kultūras mantojuma organizācijas, universitātes,
profesionālās organizācijas, kā arī Rīgas domes deputāti. Vairāki iesniegumi ir kolektīvi.
Šajā priekšlikumu apkopojumā ietverti tie priekšlikumi, kas saņemti Apspriešanas laikā.
Pēc Apspriešanas beigām 26.03.2018. Rātsnamā Departaments rīkoja sanāksmi, kurā
tika izskatīti Apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju sniegtie atzinumi,
sniedzot informāciju par priekšlikumu galvenajām tēmām un skartajām teritorijām,
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institūciju viedokļiem, kā arī skaidrojumu par Departamenta sniegtajām atbildēm uz
saņemtajiem priekšlikumiem. Paziņojums par sanāksmi tika izvietots:
1) Rīgas domes mājas lapā www.riga.lv (publicēts 12.03.2018.);
2) Departamenta mājas lapā www.rdpad.lv (publicēts 12.03.2018.);
3) Latvijas ģeoportālā www.geolatvija.lv (publicēts 12.03.2018.);
4) Departamenta sociālajos tīklos (www.facebook.com un twitter);
kā arī sagatavota un medijiem nosūtīta preses relīze, un nosūtīti e-pasti Rīgas apkaimju
biedrībām, vides nevalstiskajām organizācijām un profesionālajām organizācijām.
Sanāksmē piedalījās 59 dalībnieki.
Priekšlikumi, kas saņemti Apspriešanas laikā aptver dažādus ar valsts un pašvaldības
institūciju darbību saistītus jautājumus, ne tikai jautājumus, kas attiecas uz izstrādāto
RTP2030 redakciju vai SIVN vides pārskatu. Atbildot uz priekšlikumiem, kas nav vai ir
daļēji RTP2030 vai SIVN Vides pārskata kompetencē, Departaments ir skaidrojis valsts
līmeņa normatīvo regulējumu, līdzšinējos plānošanas dokumentos noteikto un institūciju
kompetenci, kuras konkrētos jautājumus var risināt. Kopumā saņemti ap 350 šādi
priekšlikumi.
Pārējie priekšlikumi tiks ņemti vērā un izvērtēti, izstrādājot RTP2030 gala redakciju.
Šo priekšlikumu iesniedzējiem ir sniegta starpatbilde, informējot, ka Departaments izvērtēs
priekšlikumu, sagatavojot RTP2030 gala redakciju, un atbildi sniegs pēc visu priekšlikumu
un valsts un pašvaldības institūciju atzinumu saņemšanas un izvērtēšanas. Ņemot vērā
procesa sarežģītību un apjomu, Departaments plāno, ka priekšlikumu un atzinumu
izvērtēšanai būs nepieciešami vismaz 6 mēneši.
Lai veiktu objektīvu katra priekšlikuma izvērtēšanu, ir sagatavota metodika
Apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu izvērtēšanai. Tajā ietvertie galvenie priekšlikumu
vērtēšanas kritēriji ir tiesiskums, atbilstība citiem plānošanas dokumentiem, līdzsvars un
samērīgums, kā arī pamatotība.
Par sagatavoto RTP2030 redakciju Departaments ir saņēmis atzinumus no 51
institūcijas, tai skaitā ministrijām, dažādu nozaru atbildīgajām valsts institūcijām, Rīgas
domes struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām, kaimiņu pašvaldībām. 10 institūcijas pauž
atbalstu RTP2030 redakcijas risinājumiem, bet citos ir iekļautas rekomendācijas redakcijas
pilnveidošanai. Par SIVN Vides pārskatu tika lūgti atzinumi 4 institūcijām, bet saņemtas
rekomendācijas pilnveidošanai arī no pašvaldības un valsts institūcijām, kā arī no
sabiedrības. Ar minētajiem atzinumiem iespējams iepazīties Departamenta mājas lapā
www.rdpad.lv sadaļā “Teritorijas plānošana – Rīgas teritorijas plānojums – Izstrādē”.
Sanāksmes protokols pievienots šī ziņojuma pielikumā nr.2.
Priekšlikumi izmaiņām RTP2030 redakcijā un SIVN Vides pārskatā
Galvenie jautājumi, kas izriet no priekšlikumiem un institūciju atzinumiem un būtu
jāvērtē, sagatavojot RTP2030 gala redakciju ir:
1) Nosacījumi valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem;
2) Aizsargjoslu novietojums;
3) Plānošana ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas robežām esošajā jūras
teritorijā;
4) Rūpniecisko avāriju riska zonas un drošības attālumi;
5) Transporta sistēma;
6) Rail Baltica un tā lokālplānojums;
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7) Sabiedriskais transports;
8) Sarkano līniju grozījumi;
9) Piekļūšanas jautājumi;
10) Sadarbības jautājumi ar kaimiņu pašvaldībām, piemēram, Lielupes mols,
būvprojektu saskaņošana u.c.;
11) Funkcionālais zonējums un atļautais apbūves augstums konkrētām teritorijām;
12) Nosacījumi dabas teritorijām, apstādījumiem, ģimenes dārziņiem;
13) Applūstošās teritorijas un to izmantošana;
14) Konkrētu pašvaldības īpašumā esošu teritoriju izmantošana;
15) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi saistībā ar dažādiem būvniecības
jautājumiem;
16) Metodiski jautājumi par RTP2030 saturu.
Sagatavojot SIVN Vides pārskatu, ir plānots veikt precizējumus un tajā ietvertās
kļūdainās informācijas labojumus, iekļaut papildus pamatojumus, par kuriem norādīts
priekšlikumos un atzinumos, kā arī tiks vērtēta nepieciešamība mainīt SIVN Vides pārskatā
ietverto informāciju kontekstā ar labojumiem, kas tiks veikti RTP2030.
Balstoties uz augstāk minēto, Departaments uzskata, ka nepieciešams pilnveidot
izstrādāto RTP2030 redakciju, kuras ietvaros ir jāizvērtē iesniegtie priekšlikumi un
institūciju atzinumi kopsakarībā, veicot nepieciešamās izmaiņas, tādēļ ir sagatavojis Rīgas
domes lēmumprojektu par RTP2030 pilnveidošanu.
Pielikumā:
1) 23.01.2018. sanāksmes protokols;
2) 26.03.2018. sanāksmes protokols.
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