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2005.gadā Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) darbojās saskaņā ar 
2005.gada apstiprināto darba plānu un budžetu. 2005.gadā tika turpināta departamenta 
pārstrukturizācija, optimizējot departamenta darbu. Pārskata periodā tika izpildīti departamenta 
izvirzītie uzdevumi. 
 

1. ADMINISTRĀCIJA 

 Administratīvā un lietvedības procesa pilnveidošanai veikts situācijas novērtējums attiecībā pret 
ISO 9001 standarta prasībām un saņemti ieteikumi tālākai vadības sistēmas uzlabošanai ar mērķi, 
lai Departaments varētu saņemt ISO sertifikātu.  

 Lai uzlabotu un optimizētu Rīgas pilsētas būvvaldes darbu, veikta tās reorganizācija, vienlaikus 
sakārtojot Būvvaldes padomes Inženieru padomes normatīvos dokumentus.   

 

 Informācijas sistēmu pārvalde 
 

 2005.gadā turpinājās darbs pie Departamenta iekšējo darba procedūru strukturēšanas, 
pilnveidošanas un elektronisko risinājumu ieviešanas, t.sk. uzlabojot iedzīvotājiem sniedzamos 
pašvaldības pakalpojumus: 

 izstrādāta Departamenta „Steidzamo maksas pakalpojumu administrēšanas 
procedūra”; 

 2005.gadā Informācijas sistēmu pārvaldes vadībā papildināta Departamenta 
„Lietvedības un lietvedības dokumentu aprites instrukcija”. 

 Sadarbībā ar Kanceleju nodrošināta atbildes vēstuļu elektronisko versiju ievietošana RDLIS.  

 Pārstrādāta Departamenta interneta mājas lapa: 

 strukturēta informācija par pakalpojumiem (apraksti, izmaksas, saņemšanas iespējas, 
pieteikumu veidlapas); 

 ievietots Rīgas attīstības plāns 2006. – 2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra 
saglabāšanas un attīstības plāns; 

 iespējams sekot Dienvidu tilta projektēšanas un būvniecības gaitai; 

 sadarbībā ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru organizētas Būvvaldes 
padomes sēžu tiešās translācijas internetā. 

  Departamenta interneta mājas lapā iedzīvotājiem tagad pieejami: 

 Būvnodevu kalkulators; 

 Būvprojektu meklētājs; 



 

 

 Būvatļauju meklētājs; 

 pakalpojumu pieteikumu veidlapu aizpildīšanas paraugi. 

 Svarīgs informācijas tehnoloģiju darbu bloks ir saistīts ar elektronisko aplikāciju risinājumiem 
iekšējai lietošanai Departamenta darbiniekiem, lai optimizētu ikdienas darbu:  

 lai strukturētu Departamenta informācijas apriti elektroniskā vidē, 2005.gadā tika 
ieviesta būvniecības pārraudzības un reģistrācijas informācijas sistēma „Būve”, kas 
apvieno 6 moduļus: 

i. Būvprojektu modulis; 

ii. Būvatļauju modulis; 

iii. Būvniecības aktu modulis;  

iv. RKPAI (pieminekļu aizsardzības) modulis; 

v. Arhīva būvprojektu modulis; 

vi. Arhīva būvniecības aktu modulis; 

 lai vienkāršotu apmeklētāju pieņemšanas organizāciju, izveidota apmeklētāju 
elektroniskā pieraksta sistēma. 

 Rīgas attīstības plāna 2006. – 2018.gadam izstrādē, kā arī sabiedriskajās apspriešanās tika 
izmantoti datorizētās transporta modelēšanas sistēmas EMME/2 rezultāti. 2005.gada sākumā  tika 
pabeigta šīs sistēmas izveide un tagad tā pastāvīgi tiek aktualizēta. Aktualizētā modeļa rezultāti 
var tikt izmantoti pilsētas un būvniecības plānošanas jautājumu risināšanā. EMME/2 transporta 
modelis parāda, kā mainot teritoriju izmantošanas nosacījumus, t.i., analizējot dažādus pilsētas 
attīstības scenārijus, mainās transporta plūsmas un ar to saistītās problēmas.  

 2005.gadā turpinājās plānveidīgs darbs pie Departamenta darbinieku kompetences un 
informētības uzlabošanas informācijas tehnoloģiju jautājumos, t.i., sākot ar elementārām datoru 
lietošanas iemaņām un beidzot ar komplicētu aplikāciju izmantošanu. Izstrādāta kursu beidzēju 
zināšanu pārbaudes sistēma. Līdz šim dažāda līmeņa kursus apmeklējusi apmēram puse 
Departamenta darbinieku.  

 Informācijas tehnoloģiju tehnikas darbības drošības uzlabošanai Departamenta serveriem 
uzstādītas speciālas UPS iekārtas.   

 Departamenta darbinieku vajadzībām funkcionē iekšējā mājas lapa „Intranet”, nodrošinot 
nepieciešamās informācijas apmaiņu starp struktūrvienībām un pieejamību visiem darbiniekiem. 
Tas attiecas gan uz informācijas tehnoloģiju jautājumiem, gan ikdienas darba informāciju 
(rīkojumi, instrukcijas, darbinieku gatavotas prezentācijas u.c.). 

 

 Kanceleja 
 

 Izveidots vienots administratīvas un lietvedības process, kur Kanceleja veic visas departamenta 
sarakstes reģistrāciju, pasta nosūtīšanu, kā arī kontrolē dokumentu plūsmu un izpildes termiņus. 

 No 2005.gada 1.janvāra Kanceleja uzsāka elektroniski saglabāt visus Departamentā sagatavotos 
korespondences dokumentus, piesaistot tos Rīgas domes lietvedības informatīvajai sistēmai 
(RDLIS), lai atbilstoši kompetencei nodrošinātu attiecīgajā Departamenta struktūrvienībā 
sagatavoto dokumentu tekstu izmantošanu kā izziņas materiālu visās pārejās Departamenta 
struktūrvienībās, tādējādi izvairoties no pretrunīgu atbilžu sagatavošanas. 

 Laikā no 01.01.2005. līdz 30.12.2005. Departamenta Kancelejā: 

 saņemti    19199  dokumenti; 



 

 

 nosūtīti     18529  dokumenti; 
 dienesta korespondence     3487  dokumenti. 

Pa pastu nosūtītas: 
  parastās                              7131 vēstules; 
  ierakstītās                           1590 vēstules.  

 
Kopējā aprite 2005.gada 12 mēnešos ir  208150 dokumenti. 

 
 Uzlabota īpaši svarīgu dokumentu nosūtīšanas kārtība pa pastu. Attiecīgā dokumenta numurs tiek 

ierakstīts pasta veidlapā, veidlapas kopija tiek saglabāta Kancelejā un neskaidrību gadījumos 
kalpo kā pierādījums par attiecīgā dokumenta nosūtīšanu  klientam konkrētajā datumā. 

 Izmantojot klientu plūsmas automāta „Q Win System Manager” atskaites, par 2005. gadu veikta 
Departamenta Klientu apkalpošanas centrā apkalpoto klientu  uzskaite. Laikā no 01.01.2005. līdz 
30.12.2005. apkalpoti 64404 apmeklētāji: 

 informācija sniegta          20651 apmeklētājam;             
 dokumentus iesnieguši     25433 apmeklētāji; 
 dokumenti izsniegti         18320 apmeklētājiem. 

Vidēji mēnesī Klientu apkalpošanas centrā apkalpoti 5367 apmeklētāji.  

Salīdzinot ar 2004. gadu, klientu skaits pieaudzis par 29%.  
 Lai atvieglotu apmeklētājiem iesniegumu sagatavošanu, vairākiem pakalpojumiem izstrādātas 

jaunas, uzlabotas veidlapas. Ieviesti divi jauni pakalpojumi: 

 krāsainu izdruku izgatavošanai no jaunā Rīgas attīstības plāna; 
 vienkāršotās renovācijas pieteikums. 

 
 2005.gadā Arhīva nodaļa veikusi tās glabāšanā nodotā Latvijas valsts vēstures arhīva fonda 

Nr.2761 sakārtošanu. 

 
2. BŪVVALDE 

 
 

3. Ar Būvvaldes līdzdalību, un balstoties uz tās izstrādāto atviegloto  renovācijas 
projektu izstrādāšanas procedūru, veiktas izmaiņas Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 01.04.1997. noteikumos Nr.112  „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk tekstā 
– Vispārīgie būvnoteikumi), paredzot atviegloto  renovācijas un rekonstrukcijas 
procedūru. 

4. No 2005.gada oktobra mēneša Būvvalde  pielieto  atvieglotās renovācijas/ 
rekonstrukcijas  projektu apbūves shēmu.     

5. Izstrādāta un Ekonomikas ministrijai iesniegta kardināli  pārskatīta Vispārīgo 
būvnoteikumu versija. 

6.  Ievesta  paātrinātā (trīs dienu laikā)  būvprojektu saskaņošanas kārtībā. 
7.  Būvvalde sadarbojas ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un           

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju būvniecības 
likumdošanas  sakārtošanā (Grozījumi Būvniecības likumā). 

8. Izdots pirmais pusgada Pilsētas attīstības departamenta laikraksta „Būvvalde un 
eksperti” 1. numurs. 

9. Būvvalde organizē  arhitektūras ideju skiču konkursus un piedalās to žūrijas komisiju  
darbā. 



 

 

10. Tika izveidota klientu konsultāciju nodaļa, kas sniedza konsultācijas  iedzīvotājiem un 
skatīja vienkāršotās renovācijas objektus (Klientu   apkalpošanas centra darbinieku 
konsultācijas tika veiktas katru darba dienu. Šobrīd  funkcija daļēji likvidēta).   

11. Izstrādāts un apstiprināts visu būvniecības procedūru veidlapu  saraksts. 
12. Līdzdalība citu Departamenta struktūrvienību izstrādājamajos projektos (t.sk. RAP 

2006.-2018.). 
13. Noritēja darbs pie Būvvaldes veicamo procesu optimizācijas un no tā izrietošās  

struktūras vienkāršošanas un optimizācijas, kā rezultātā 06.01.2006. pieņēma jauno 
Būvvaldes struktūrshēmu. 

14. Izveidota Pilsētvides nodaļa, kas risinās visus ar pilsētas  telpas ierīkošanu saistītās 
problēmas, ieskaitot agrāk neapskatītu tēmu -  publiskās telpas  un ēku apgaismojums. 

15. Pastāvīgi  norit  darbs pie būvprojektu saskaņošanas procedūru vienkāršošanas un 
atbildības paaugstināšanas būvprojektu  vadītājiem.  

16. Tika izstrādāts un 08.03.2005. apstiprināts Rīgas domes saistošo noteikumu projekts 
“Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā”. 

 
17. Izstrādāts Rīgas domes saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu par reklāmas 

izvietošanu Rīgā” projekts, kurš 14.09.2005. izskatīts Rīgas domes Pilsētas attīstības 
komitejā, 12.10.2005. Rīgas domes Finanšu komitejā. Pēc deputātu lēmuma veikti 
labojumi un noteikumu projekts tiek gatavots atkārtotai izskatīšanai.  

18. Uzlabota reklāmas objektu uzskaite, ieviešot reklāmas pases, uzskaites kartes tīkla 
reklāmas objektiem un veikta reklāmas objektu inventarizācija. 

19. Regulāri notiek darbinieku kvalifikācijas un darba kvalitātes celšana (Vides mākslas 
nodaļas darbiniekiem - seminārs par apgaismojuma problēmām un jaunākajām 
tendencēm - Rīgā, Viļņā, Berlīnē, pieredzes apmaiņa ar Latvijas pilsētu 
māksliniekiem, arhitektiem, ar Berlīnes senāta pilsētas pārvaldes darbiniekiem, par 
jaunākajām tendencēm tekstilarhitektūrā (Rīgā). Rīgas pilsētas Būvvaldes 
Būvinspekcijas darbinieki apmeklēja seminārus, ko rīkoja  Latvijas Būvinspektoru un 
būvuzraugu asociācija un Valsts būvinspekcija par Būvniecības kontroles 
pilnveidošanas metodēm un būvniecības kontroles tiesību aktiem.                                             

 
2.1. Rīgas pilsētas Būvinspekcijas paveiktie darbi 
 

 Latgale Vidzeme Kurzeme Zemgale Centrs Ziemeļi Inženier -
būves 

Kopā 

Būvatļaujas 
 

509 534 242 320 240 287 630 2762 

Pieņemšanas 
akti 
 

348 357 162 198 185 226 269 1745 

Atzinumi 
 

75 48 81 12 67 16 48 347 

Protokoli 
 

69 61 24 44 50 16 24 288 

 
        

Izskatīts un atbildēts uz 4736 iesniegumiem un sūdzībām 
 

 
 
 
 



 

 

 
3.PILSĒTPLĀNOŠANAS PĀRVALDE 

 
 Sadarbībā ar Ekonomikas pārvaldes Analītiskās plānošanas nodaļu izstrādāta Rīgas ilgtermiņa 

attīstības stratēģija līdz 2025.gadam (apstiprināta Rīgas Domē 15.11.2005.) 
 Izstrādāts Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam (apstiprināts Rīgas Domē 20.11.2005.) 

(turpmāk RTP-2006), tā izstrādāšanas ietvaros veicot sekojošas aktivitātes: 
 RTP-2006 dokumentācijas uzturēšana un pārvaldība; 
 RTP-2006 tekstuālās daļas (paskaidrojuma raksta) sagatavošana; 
 RTP-2006 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pilnveidošana un to gala 

redakcijas sagatavošana; 
 RTP-2006 kartogrāfisko materiālu gatavošana un drukāšana (gala redakcijā 40 kartes, 

neskaitot darba variantus); 
 RTP-2006 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto ierosinājumu un iebildumu 

izvērtēšana un iestrādāšana RTP-2006 2.redakcijā. 
 Dalība RTP-2006 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas (06.09.-18.10.2005.) organizēšanā 

(materiāli, konsultācijas, prezentācijas). 
 Ārzemju ekspertu semināra noorganizēšana 2005.gada septembrī Rīgas attīstības plāna 

izvērtēšanai. 
 RTP-2006 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto ierosinājumu un iebildumu 

izvērtēšana un virzīšana Rīgas domes deputātu balsojumam, lai apstiprinātu RTP-2006. 
 Līdzdalība Rīgas reģiona attīstības plāna sagatavošanā, pārstāvot Rīgas pilsētas intereses Līdzdalība 

Pasaules bankas finansētā projektā „Cities Alliance”, kura ietvaros tika izstrādāta Rīgas ilgtermiņa 
attīstības stratēģija. 

 Hamburgas, Stokholmas, Frankfurtes, Viļņas, britu „Urban Design Group” un Vīnes pilsētplānotāju 
delegāciju uzņemšana PAD un to informēšana par Rīgas attīstības plānošanas problēmām un 
risinājumiem. 

 Dalība Departamenta un citu Rīgas domes struktūrvienību organizētajos vai atbalstītajos semināros 
un konferencēs (piem., Waterfront Expo 2005, „Pārsteidzošā Latvija” u.c.) 

 Izstrādāti un apstiprināti 5 detālplānojumi: 
 

Nr.
p.k. 

Pieņemšanas 
datums 

Saistošie 
noteikumi 

(Nr.) 
Rīgas domes lēmums 

1 22-02-2005 87 

Par detālplānojuma teritorijai pie Zunda kanāla (Rīgas 
attīstības plāna 1995.-2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas 

domes 12.12.1995. lēmumu Nr.2819 "Par Rīgas attīstības 
plāna 1995.-2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas 

apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) 
apstiprināšanu 

2 13-09-2005 15 

Par teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu 
un projektēto ielu, detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 

1995.-2005.gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 
12.12.1995. lēmumu Nr.2819 "Par Rīgas attīstības plāna 
1995.-2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves 

noteikumu apstiprināšanu" grozījumi) saistošās daļas 
apstiprināšanu 



 

 

3 27-09-2005 22 

Par teritorijas Lucavsalā starp Salu tiltu, Mazo Daugavu, 
Lucavsalas ielu un projektēto ielu detālplānojuma 

(Lucavsalas un Zaķusalas detālplānojuma, kas apstiprināts ar  
Rīgas domes 26.11.1996. lēmumu Nr.4568 “Par Lucavsalas 

un Zaķusalas detālplānojuma apstiprināšanu” grozījumi) 
saistošās daļas apstiprināšanu. 

4 27-09-2005 23 

Par teritorijas starp Ezermalas ielu un Annas Sakses ielu 
detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.-2005.gadam, 

kas apstiprināts ar 12.12.1995. Rīgas domes lēmumu 
Nr.2819 “Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005.gadam 

pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu 
apstiprināšanu” grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu. 

5 27-09-2005 24 

Par teritorijas starp Ezermalas ielu un Annas Sakses ielu 
detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.-2005.gadam, 

kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu 
Nr.2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005.gadam 

pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu 
apstiprināšanu", grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu 

 
 12 detāplānojumi iestrādāti Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam: 

 

Nr.  
p.k. 

Pieņemšanas 
datums 

Saistošie 
noteikumi 

(Nr.) 
Rīgas domes lēmums 

1 11-01-2005 80 
Par kvartāla starp Krišjāņa Barona ielu, Zemitāna ielu, 

Dārzaugļu ielu un Pērnavas ielu detālplānojuma saistošās 
daļas apstiprināšanu 

2 08-02-2005 82 Par teritorijas Murjāņu ielā pie Juglas ezera detālplānojuma 
apstiprināšanu 

3 08-02-2005 83 Par teritorijas Rīgā, Ezermalas ielā 30, detālplānojuma 
apstiprināšanu 

4 10-03-2005 92 

Par Laktas ielas turpinājuma aiz Duntes ielas sarkano līniju 
noteikšanas detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.-
2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. 

lēmumu Nr.2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-
2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves 

noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) saistošās daļas 
apstiprināšanu 

5 31-05-2005 3 

Par teritorijas starp Jūrmalas gatvi, Anniņmuižas bulvāri, 
dzelzceļu Rīga–Jūrmala un Zolitūdes ielu detālplānojuma 
(Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam, kas apstiprināts 
ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr.2819 “Par Rīgas 
attīstības plāna 1995.–2005.gadam pieņemšanu un Rīgas 
pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu”, grozījumi) 

apstiprināšanu 

6 31-05-2005 4 
Par teritorijas starp Ozolciema ielu, Vienības gatvi un 

Sērenes ielu detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.–
2005.gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. 



 

 

lēmumu Nr.2819 “Par Rīgas attīstības plāna 1995.–
2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves 

noteikumu apstiprināšanu”, detalizācija) apstiprināšanu 

7 07-06-2005 5 

Par Viestura prospekta, posmā no Viestura prospekta 97 
(kadastra Nr.01000952002) līdz Ostas prospektam, 

detālplānojuma saistošās daļas (Rīgas attīstības plāna 
1995.–2005.gadam detalizācija) apstiprināšanu 

8 12-07-2005 9 

Par detālplānojuma teritorijai starp Lubānas ielu, 
Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielu, Ulbrokas ielu un Salnas 

ielu (Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam, kas 
apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr.2819 
“Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam pieņemšanu 

un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 
detalizācija), apstiprināšanu 

9 12-07-2005 10 

Par teritorijas starp Kārļa Ulmaņa gatvi un Rīgas–Jūrmalas 
dzelzceļu, pie Gaviezes ielas, detālplānojuma (Rīgas 

attīstības plāna 1995. –2005.gadam, kas apstiprināts ar 
Rīgas domes 12.12.1995.  lēmumu Nr.2819 “Par Rīgas 
attīstības plāna 1995.-2005.gadam pieņemšanu un Rīgas 
pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu”, grozījumi) 

saistošās daļas apstiprināšanu 

10 12-07-2005 11 

Par teritorijas starp Cimzes ielu, Ezermalas ielu un zemes 
gabalu (kadastra Nr.01000842030) detālplānojuma (Rīgas 

attīstības plāna 1995.–2005.gadam, kas apstiprināts ar Rīgas 
domes 12.12.1995. lēmumu Nr.2819 “Par Rīgas attīstības 
plāna 1995.–2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas 

apbūves noteikumu apstiprināšanu”, grozījumi) saistošās 
daļas apstiprināšanu 

11 13-09-2005 14 

Par Bikstu ielai un Kaplavas ielai piegulošās teritorijas 
detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.-2005.gadam, 

kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu 
Nr.2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005.gadam 

pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu 
apstiprināšanu'', grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu 

11 13-09-2005 16 

Par teritorijas starp Gunāra Astras ielu, Pūces ielu un 
Detlava Brantkalna ielu detālplānojuma (Rīgas attīstības 
plāna 1995.-2005.gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 
12.12.1995. lēmumu Nr.2819 "Par Rīgas attīstības plāna 

1995.-2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves 
noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) apstiprināšanu 

12 27-09-2005 21 

Par Ventspils ielas, posmā no Kalnciema ielas līdz Lielirbes 
ielais, sarkano līniju korekcijas detālplānojuma (Rīgas 

attīstības plāna 1995.-2005.gadam, kas apstiprināts ar Rīgas 
domes 12.12.1995. lēmumu Nr.2819 "Par Rīgas attīstības 

plāna 1995.-2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas 
apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) 

apstiprināšanu 
 

 Sagatavotas 2006 vēstules un atbildes uz vēstulēm juridiskajām un fiziskajām personām, 576 
dienesta vēstules un 4206 izziņas par zemes gabalu perspektīvo izmantošanu; 

 Organizēts seminārs ar UNESCO Pasaules mantojuma speciālistiem par Rīgas vēsturiskā centra 
teritorijas plānošanu; 



 

 

 Veikta Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas teritorijas un ēku apsekošana un apbūves analīze; 
 Veikta Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu precizēšana; 
 Veikta Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu 

detalizācija; 
 Veikta Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāna 3.redakcijas sabiedriskā apspriešana. 

 
 
3.1. Būvniecības plānošanas un attīstības nodaļa 
 

 Izstrādāts Dienvidu tilta laidumu tehniskais projekts, par kuru saņemts pozitīvs ekspertīzes slēdziens 
(27.06.2005.). 

 Izstrādāts Dienvidu tilta trases estakādes pāri Krasta un Maskavas ielām tehniskais projekts, par kuru 
saņemts pozitīvs ekspertīzes slēdziens (27.06.2005.). 

 Sadarbībā ar Finanšu departamentu sagatavots un 22.06.2005. noslēgts līgums starp Rīgas domi, A/s 
„Dienvidu tilts” un „Deutsche Bank AG”  par Dienvidu tilta pirmās kārtās būvniecības  finansējumu 
82 238 426,45 latu apmērā. 

 Pabeigta visu Dienvidu tilta balstu izbūve. 2005.gada 21.decembrī pieņemšanas komisija ar aktu 
apstiprināja, ka balsti ir sagatavoti tilta laiduma konstrukciju uzbīdīšanai. 

 Saskaņā ar Satiksmes organizācijas un estakādes būvniecības tehnoloģijas projektu izbūvēts 
apvedceļš, kurš Dienvidu tilta trases estakādes pāri Krasta un Maskavas ielām būvniecības laikā 
nodrošina līdzvērtīgu kustību pa Krasta ielu. 2005.gada 24.novembrī darbu pieņemšanas komisija 
apvedceļu pieņēma ekspluatācijā un šobrīd pa to jau notiek kustība trīs joslās. 

 Saskaņā ar gada plānojumu transporta jomā izstrādāts un iesniegts priekšlikums Eiropas Kopienas 
Eiropas infrastruktūras tīklu fondā ( TEN-T) par Daugavas Ziemeļu šķērsojuma kopā ar Brīvības 
ielas dublieri izpētes, tehniski-ekonomiskā pamatojuma un skiču projekta izstrādi. 2005.gada 
26.decembrī ar Eiropas Kopienas komisijas lēmumu Nr.2005-LV-92301-s no TEN-T fonda šim 
nolūkam izdalīts finansējums 3 950 000 EUR apmērā. Rīgas pilsētas budžetā jāparedz analogs 
līdzfinansējums. 
 
 

4.EKONOMIKAS PĀRVALDE 
 
4.1. Analītiskās plānošanas nodaļa 
 

 Departamenta Ekonomikas pārvaldes Analītiskās plānošanas nodaļa 2005. gadā turpināja darbu pie 
Rīgas attīstības programmas 2006.- 2012.g., kas tika apstiprināta 15.11.2005. ar Rīgas domes 
lēmumu Nr.584 (prot. Nr.26, 7.§). Nodaļas darbinieki tika iesaistīti Rīgas Ilgtermiņa stratēģijas līdz 
2025.g. un Rīgas attīstības plāna 2006. – 2018.g. izstrādē, publiskās apspriešanas organizēšanā un 
rezultātu apkopošanā. Sagatavota virkne analītiskās informācijas par pilsētas attīstību, kas bija 
nepieciešama dalībai dažādos projektos, referātiem, detālplānojumiem, kā arī aktualizēti informatīvie 
materiāli investoriem. Analītiskās plānošanas nodaļas vadītājs piedalījās Nacionālā attīstības plāna 
Makroekonomikas darba grupā.  

 
 Nodaļas darbinieki piedalījās arī vairākos semināros un tikšanās ar investoriem, kuros uzstājās ar 

prezentācijām par Pilsētas plānošanu un sociālekonomiskajām attīstības tendencēm Rīgā. Kā 
nozīmīgāko var minēt prezentāciju par Pilsētas attīstības projektiem starptautiskai kredītreitingu 
aģentūrai "Standard & Poors", kas, izpētot pilsētas finansu radītājus, paaugstināja Rīgas ilgtermiņa 
kredītreitingu no BBB- līdz BBB. 
 
 
 
 



 

 

 
4.2. Pašvaldību iepirkumu nodaļa 
 

 Sagatavoti 349 Rīgas pilsētas attīstības fonda jautājumi. 
 Organizēti 22 Attīstības priekšlikumu konkursi un veikts 161 iepirkums pašvaldības vajadzībām, 

t.sk. 6 konkursi, 153 cenu aptaujas, 4 sarunu procedūras.  
 
Salīdzinājumam:  

 2004.gadā sagatavoti 305 Rīgas pilsētas attīstības fonda jautājumi, organizēti 24 Attīstības 
priekšlikumu konkursi un veikti 86 iepirkumi pašvaldības vajadzībām, t.sk. 15 konkursi, 65 cenu 
aptaujas, 6 sarunu procedūras. 
 
4.3. Mārketinga nodaļa 
 

 Rīgas prezentācijai ārvalstīs tika organizēti sekojoši pasākumi  un aktivitātes: 
 Biznesa Forums Rīgas dienās Varšavā;  
 dalība ar Rīgas stendu Nekustamo īpašumu gadatirgū “MIPIM 2005” Francijā, Kannās; 
 2006.gada pasaules čempionāta hokejā popularizēšanas pasākumi Insbrukā un Vīnē; 
 dalība Starptautiskajās Hanzas dienās Tartu; 
 Rīgas un pārējo Latvijas Hanzas pilsētu pārstāvēšana Jauno laiku Hanzas savienības rudens 

komisijā; 
 dalība ar Rīgas stendu Nekustamo īpašumu gadatirgū “CEPIF 2005” Polijā, Varšavā; 
 dalība Nekustamo īpašumu izstādē „EMPEX 2005”; 
 dalība Nacionālajā projektā „Pārsteidzošā Latvija” Francijā; 
 Biznesa Foruma un Latviešu Ziemassvētku tirdziņa organizēšana Latvijas dienās Rostokā; 
 Dalība ar Rīgas stendu nekustamo īpašumu izstādē „ExpoReal 2005” Minhenē, Vācijā; 
 Runas un prezentācijas Rīgas domes vadībai starptautiskās konferencēs. 

 
 Pasākumi Rīgā: 

 Rīgas stends konferencē “Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā 2005”; 
 kampaņa “Uzslavē labu servisu!” - nodrošināts Rīgas domes organizatoriskais atbalsts 

pilsētas uzņēmēju iesaistīšanai projektā; 
 organizatorisks atbalsts pasākumam “Welcome to Estonia” - Tūrisma un amatnieku 

gadatirgus organizēšana Doma laukumā; 
 Starptautiskā konference un izstāde “Waterfront Expo 2005”;  
 Rīgas stends konferencē „Jauna pilsēta senajos mūros: mājokļu būvniecība”; 
 līdzdalība Hamburgas dienās Rīgā – arhitektūras izstādes organizēšana; 
 līdzdalība Bordo reģiona dienās Rīgā - Bordo pilsētas izstādes organizēšana; 
 runas un prezentācijas Rīgas domes vadībai. 

 
 Informatīvo materiālu izgatavošana: 

 Buklets “Rīga” (angļu, vācu, franču, krievu, poļu, japāņu un ķīniešu valodās); 
 izdevums “Rīga ekonomiskā vide”, angļu, franču, vācu valodā; 
 buklets “Hokejs” Pasaules hokeja čempionāta 2006 popularizēšanai, angļu valodā; 
 buklets “Rīga kājāmgājējiem” (latviešu, krievu, angļu, vācu, franču valodā); 
 CD-komunikators “Rīga – Baltijas atslēga” (latviešu, krievu, angļu, vācu un franču valodā); 
 brošūra “Būvējam Rīgā” (latviešu, krievu, angļu valodā); 
 buklets par Rīgas domes struktūru, angļu valodā. 

 
 Ir veikti sagatavošanas darbi Rīgas mārketinga stratēģijas izstrādei. 

 
 



 

 

4.4. Attīstības projektu nodaļa 
 Darbs pie lielajiem pilsētas nozīmes attīstības projektiem: 

 Rīgas domes jaunās administratīvās ēkas projekts (ekspluatācijas izmaksu izpēte ēkām, kur 
šobrīd izvietoti Rīgas domes departamenti un citas struktūrvienības; jaunās administratīvās 
ēkas finansēšanas modeļu alternatīvu izstrāde un analīze; konkrēta finansēšanas modeļa 
izstrāde).  

 Latvijas Nacionālās operas rekonstrukcijas pabeigšanas projekts (finansējuma piesaiste no 
Rīgas pilsētas attīstības fonda projekta turpināšanai). 

 Lucavsalas teritorijas attīstības projekts – līdzdalība prasību izstrādē teritorijas vērtēšanai. 
 Starptautiskā nekustamā īpašuma izstāde par ūdensmalu teritorijām „WaterfrontExpo 2005” 

Rīgā: 
• finansējums no Pilsētas attīstības fonda;  
• prezentācijas materiāla un stenda sagatavošana;  
• līdzdalība konferencē un izstādē. 

 Starptautiskā nekustamā īpašuma izstāde „ExpoReal 2005” Minhenē: 
• finansējums no Pilsētas attīstības fonda;  
• prezentācijas materiāla un stenda sagatavošana;  
• līdzdalība izstādē. 

 Jauno arhitektu konkurss „Europan 8”: 
• finansējums no Pilsētas attīstības fonda;  
• Rīgas programmas sagatavošana angļu valodā;  
• cenu aptauju organizēšana;  
• līgumu slēgšana. 

 Reklāmas nodevas jaunas aprēķinu formulas izveidošana. 
 Rīgas apgaismojuma koncepcija – darbs ar potenciālajiem ārvalstu investoriem. 
 Darbs pie azartspēļu ierobežošanas koncepcijas. 
  Darbs pie infrastruktūras maksājuma aprēķinu sistēmas uzlabošanas. 
  Aizvien pieaugošs ieņēmumu apjoms no vienreizējās maksas pilsētas infrastruktūras 

attīstībai (skatīt pielikumu Nr.1). 
 
4.5. Starptautisko projektu nodaļa 
 

 Departamenta Ekonomikas pārvaldes Starptautisko projektu nodaļa (turpmāk tekstā – Starptautisko 
projektu nodaļa) sadarbībā ar Rīgas domes Finanšu departamentu ir izstrādājusi Rīgas domes 
priekšsēdātāja reglamentu Nr.5 „Rīgas domes projektu izskatīšanas vienotā kārtība”, kas paredz 
kārtību kādā Rīgas domē tiek gatavoti projekti, atbildības sadalījumu starp struktūrvienībām, 
līdzfinansējuma nodrošināšanas kārtību, dokumentu apriti.  

 
 10.03.2005. Rīgas dome ar lēmumu Nr.4032 (prot. Nr.149, 10.§) akceptēja  Rīgas domes 

priekšsēdētāja reglamenta projektu “Rīgas domes projektu izskatīšanas vienotā kārtība”. Dokuments 
stājās spēkā 17.03.2005., kad to parakstīja RD priekšsēdētājs. 

 
 Pamatojoties uz šī reglamenta nosacījumiem sadarbībā ar Rīgas domes Finanšu departamentu tika 

sagatavotas Pilsētas investīciju programmas (PIP) vadlīnijas un ekspertu padomes nolikums. No 
Rīgas domes struktūrvienībām tika sagatavotas un iesniegtas apstrādei 1050 projektu idejas, no tām 
527 idejas tika virzītas uz Pilsētas investīciju programmu par kopējo summu vairāk kā 100 milj. latu. 

 
 2005.gadā tika uzsākts darbs pie Projektu ieviešanas rokasgrāmatas sagatavošanas, kas būs nozīmīgs 

palīgmateriāls Rīgas domes struktūrvienību projektu vadītājiem darbā ar ārējo finanšu avotu 
finansēto projektu sagatavošanu un ieviešanu. Ir izstrādāti dažādi līgumu paraugi, formas, kas 
nepieciešamas projektu ieviešanai, kā arī sadarbībā ar Finanšu departamentu tiek izstrādātas 



 

 

detalizētas finanšu procedūras - apmaksas kārtība projektu ietvaros, naudas plūsmu un aktivitāšu 
plānošana. 

 
 Ievērojami tika pilnveidota un tālāk attīstīta Rīgas domes elektroniskā projektu vadības sistēma, kas 

veidojas par vienu no labākajiem projektu plānošanas, ieviešanas, uzraudzības instrumentiem 
Baltijas jūras reģionā. 2005.gadā šo projektu vadības sistēmu sāka izmantot jau ārpus Latvijas 
robežām – Randers pašvaldībā Dānijā. Tika nodrošināta datu apmaiņas sasaiste ar projektu vadības 
sistēmām Viļņā (Lietuva), Pori (Somija). Tika panākta vienošanās ar INTERREG IIIC Reģionāla 
ietvara programmas “Hanzas Pasāža” sekretariātu par šīs projektu vadības sistēmas izmantošanu 23 
apakšprojektu uzraudzībai 15 Eiropas reģionos. 

 
 2005.gadā tika izveidota nodaļas projektu grupa, kura nodrošina 13 ES līdzfinansētu projektu 

ieviešanu, kuru kopējais budžets pārsniedz 20 MEUR. ES finansējuma saņemšanai tika iesniegti 
vairāk kā 30 projektu pieteikumi (16 projektu pieteikumi vēl tiek vērtēti), pabeigti – 8 projekti. 

 
 2005.gada 9-11.novembrī tika noorganizēta konference ‘’Jauna Eiropa - jaunas iespējas pilsētu 

administrācijām’’. Konferences mērķis bija novērtēt un atspoguļot ES paplašināšanās ietekmi uz 
pilsētu administrācijām. Uzmanība tika pievērsta praktiskiem jautājumiem- projektu vadība, finansu 
plūsmas, kapacitātes celšana, sadarbības modeļi starp pašvaldībām, NVO, augstskolām, PPP.  
Kopīgais konferences dalībnieku skaits pārsniedza 100 cilvēkus. 

 
 Turpinājās darbs pie Rīgas domes speciālistu informēšanas un apmācību organizēšanas par ES un 

cita ārējā finansējuma pieejamību un projektu pārvaldības jautājumiem. Ievērojami tika nostiprināts 
nodaļas darbs, piesaistot augsti kvalificētus speciālistus. 
 
 

5.AUDITA NODAĻA 
 

 Saskaņā ar Departamenta 27.01.2005. rīkojumu Nr. DA-05-18-rs veikts audits Departamenta 
Kancelejā izvērtējot dokumentu aprites ietekmi uz sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. 
Sagatavots audita ziņojums un audita ieteikumi. 

 
 Saskaņā ar Departamenta 16.02.2005. rīkojumu Nr. DA-05-41-rs veikts audits Departamenta 

Kancelejas Arhīva nodaļā izvērtējot dokumentu plūsmu ietekmi uz sniegto pakalpojumu kvalitāti 
un efektivitāti. Sagatavots audita ziņojums un audita ieteikumi. 

 
 Saskaņā ar Departamenta 25.02.2005. rīkojumu Nr. DA-05-47-rs veikts audits Departamenta 13.gs 

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa  Sv. Pētera baznīcas pārvaldē, izvērtējot dokumentu 
pārvaldības organizāciju. Sagatavots audita ziņojums un audita ieteikumi. 

 
 Saskaņā ar Departamenta 30.03. 2005. rīkojumu Nr. DA-05-63-rs veikts audits Departamenta Rīgas 

pilsētas Būvvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, izvērtējot 
dokumentu pārvaldības organizāciju. Sagatavots audita ziņojums un audita ieteikumi. 

 
 Saskaņā ar Departamenta 03.05. 2005. rīkojumu Nr. DA-05-97-rs veikts audits Departamenta 

Pilsētplānošanas pārvaldes Detalplānu nodaļā, izvērtējot dokumentu pārvaldības organizāciju. 
Sagatavots audita ziņojums un audita ieteikumi. 

 
 Saskaņā ar Departamenta 01.08.2005. rīkojumu Nr. DA-05-176-rs veikts audits Departamenta 

Ekonomikas pārvaldes Pašvaldību iepirkumu nodaļā, izvērtējot dokumentu pārvaldības 
organizāciju. Sagatavots audita ziņojums un audita ieteikumi. 

 



 

 

 Saskaņā ar Departamenta 31.08.2005. rīkojumu Nr. DA-05-193-rs pārbaudīta iepriekšējā gada laikā 
sniegto auditu ieteikumu izpilde Informācijas sistēmu pārvaldes Informācijas tehnoloģiju nodaļā, 
Rīgas pilsētas Būvvaldē, Pilsētas attīstības departamenta Kancelejā, Arhīvu nodaļā, 13.gs. Valsts 
nozīmes arhitektūras pieminekļa Sv. Pētera baznīcas pārvaldē, Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijā un Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļā. 

 
 Saskaņā ar Departamenta 29.09.2005. rīkojumu Nr. DA-05-219-rs veikts audits Departamenta 

Saimniecības nodaļā, izvērtējot iekšējās kontroles darbību, tās kvalitāti un efektivitāti 
struktūrvienībā. Sagatavots audita ziņojums un audita ieteikumi. 

 
 

 Saskaņā ar Departamenta 19.10.2005. rīkojumu Nr. DA-05-253-rs veikts audits Departamenta 
Direktora birojā, izvērtējot iekšējās kontroles darbību, tā kvalitāti un efektivitāti struktūrvienībā. 
Sagatavots audita ziņojums un audita ieteikumi. 

 
 Saskaņā ar Departamenta 14.11.2005. rīkojumu Nr. DA-05-276-rs veikts audits Departamenta Rīgas 

pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļā, izvērtējot iekšējās kontroles darbību, tās kvalitāti un 
efektivitāti struktūrvienībā. Sagatavots audita ziņojums un audita ieteikumi. 
 

 Katrā no Departamenta struktūrvienībām, kurās veikts audits konstatētas kādas iekšējās kontroles 
sistēmas (turpmāk tekstā – IKS) nepilnības. Nepilnību novēršanai un IKS pilnveidošanai sastādīti 
audita ieteikumu grafiki, kuru izpilde tiek kontrolēta. Gada laikā, pamatojoties uz audita 
ieteikumiem, tika grozīti un aktualizēti dažādi Departamenta iekšējie normatīvie akti, izstrādātas 
dokumentu aprites shēmas, darba procesu shēmas, pilnveidotas materiālu uzskaites sistēmas, kā arī 
uzlabota struktūrvienību iekšējā darba vide. 

 

Direktors                                                                                                      Vilnis Štrams 


