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2012.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk tekstā – Departaments) 

nodrošināja savu funkciju izpildi saskaĦā ar 2012.gadā apstiprinātajām budžeta programmām ar 
kopējo budžetu LVL 1 884 885. 
 
Personāla politika  

Departamenta amatu skaits 2012.gada sākumā bija 89 amata vietas, bet gada beigās – 111 
amata vietas. 2012.gadā pieĦemts darbā 55 darbinieki un atbrīvoti 37 darbinieki, ieskaitot 
darbiniekus, kas nodarbināti Departamenta realizētajos projektos. Amata vietu skaita 
palielinājums saistīts SIA „Rīgas ĂeoMetrs” funkciju un darbinieku pārĦemšanu atbilstoši Rīgas 
domes lēmumam par SIA „Rīgas ĂeoMetrs” darbības izbeigšanu. 

Darbinieku kvalifikācijas līmeni nodrošina regulāri mācību apmeklējumi par budžetā 
mācībām atvēlētajiem līdzekĜiem un bezmaksas mācību apmeklējumi (Personāla vadīšanas 
asociācijas, Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas piedāvātās mācības un citas 
iespējas). 

2012.gadā Departamentā nodrošinātas 9 prakses vietas dažādu augstāko izglītības iestāžu 
studentiem. 
 
Kvalit āte un risku vadība 

2012.gadā tika aktualizēts Departamenta pretkorupcijas pasākumu plāns, kurā tika 
papildinātas sadaĜas par iepirkumu organizēšanu, klientu apkalpošanu un korupcijas un interešu 
konflikta novēršanas pasākumiem. 

2012.gadā aprīlī Departamentā notika kvalitātes vadības sistēmas audits atbilstoši 
standarta ISO 9001:2008 prasībām, kura rezultātā sertifikāts tika pagarināts uz 3 gadiem. Tika 
veikti 6 kvalitātes vadības sistēmas auditi Departamenta struktūrvienībās. 
 
Iepirkumi 

2012.gadā veikti 35 iepirkumi Departamenta vajadzībām un 4 iepirkumi Rīgas pilsētas 
būvvaldes (turpmāk tekstā – Būvvalde) vajadzībām. 
 
IT risin ājumi/ E – pakalpojumi 

2012. gadā ir papildinātas mājas lapas www.sus.lv, www.rdpad.lv un www.apkaimes.lv 
un uzlabota to funkcionalitāte, kā arī izveidota jauna versija uzĦēmēju un investoru auditorijai 
paredzētajai mājas lapai www.investeriga.lv. 

2012.gadā tika pārskatīti 7 no likvidējamās SIA „Rīgas ĂeoMetra” pārĦemto funkciju 
ietvaros sniegtie pakalpojumi un apzinātie potenciālie pašvaldības sniegtie e-pakalpojumi. 
Uzsākts darbs pie 2 e-pakalpojumu Digitālā datu atlase un Topogrāfisko plānu iesniegšana 
pārbaudei un reăistrācijai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē izstrādes. 
E-pakalpojumus plānots ieviest 2013.gada pirmajā pusgadā. 

2012.gadā tika veikti tehniski un funkcionāli uzlabojumi publiskajā Rīgas ăeogrāfiskās 
informācijas sistēmā (RĪĂIS), lai tās ārējiem lietotājiem būtu iespēja to izmantot bez papildus  
programmatūras instalēšanas. Pamatojoties uz 2011.gadā veikto auditu, sistēmā RĪĂIS ir uzsākts 
Rīgas pašvaldībā pieejamo ăeogrāfisko datu saturošo informācijas resursu konsolidēšana un 
atbildīgo struktūrvienību noteikšana, kā arī uzsākti ăeogrāfiskās informācijas sistēmas 
koncepcijas izstrādes priekšdarbi, lai atrastu labāko risinājumu gan no pašvaldības, gan 
sabiedrības viedokĜa. 
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Lietvedība un klientu apkalpošana 

Departamenta dokumentu apritē 2012.gadā ir saĦemti 7782 korespondences dokumenti, 
izsūtīti 4776 korespondences dokumenti, sagatavoti 3498 faktu fiksējošie dokumenti (izziĦas, 
pilnvaras, atzinumi, akti, ziĦojumi), 45 projekti Rīgas domes lēmumiem, kā arī sagatavoti un/vai 
izskatīti 188 Rīgas domes iekšējie normatīvie akti. 

2012.gadā ievērojami palielinājusies elektronisko dokumentu aprite, kas salīdzinājumā ar 
2011.gadu palielinājusies par 37%. Elektroniskās dokumentu aprites palielināšanās tendence ir 
vērtējama kā Ĝoti pozitīva, jo tā Ĝauj ietaupīt gan pašvaldības resursus, gan paātrina dokumentu 
apriti, kā arī atvieglo klientus no birokrātijas sloga. 

Arī 2012.gadā tika nodrošināta stingra dokumentu izpildes termiĦu kontrole. 
Lai uzlabotu dokumentu apriti Departamentā, tika izstrādāti un apstiprināti jauni 

Departamenta iekšējie noteikumi „Dokumentu pārvaldība Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamentā”. 
 
Būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība 

2012.gadā Departaments turpināja veikt būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzības 
funkcijas. 

Pamatojoties uz Departamenta lēmumiem, tiesa ir taisījusi: 
� 38 labvēlīgus nolēmumus, no kuriem 22 ir stājušies spēkā, bet 16 pārsūdzēti; 
� 10 nelabvēlīgus nolēmumus, no kuriem 6 ir stājušies spēkā, bet 4 Departaments ir 

pārsūdzējis; 
� 24 lēmumus par tiesvedības izbeigšanu; 
� 4 nolēmumus, ar kuriem pieteikums daĜā apmierināts, daĜā noraidīts. 1 nolēmums 

stājies spēkā, 2 Departaments pārsūdzējis, 1 nolēmumu pārsūdzējis pieteicējs; 
� 1 lēmumu par pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas. 
Departaments ir izdevis 55 administratīvos aktus, ar kuriem atstāti spēkā Būvvaldes 

pieĦemtie lēmumi, 31 administratīvo aktu par Būvvaldes pieĦemto lēmumu atcelšanu sakarā ar 
materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem, 149 starplēmumus un 62 cita veida galīgos 
lēmumus administratīvajās lietās. 

Departaments ir gatavojis dienesta vēstules, priekšlikumus, sniedzis skaidrojumus un 
atzinumus Būvvaldei, Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijai, Latvijas Pašvaldību 
savienībai, Latvijas Lielo pilsētu asociācijai, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības ministrijai, Lielrīgas reăionālajai vides pārvaldei un citām valsts un 
pašvaldību institūcijām jautājumos, kas saistīti ar teritorijas plānošanu un būvniecību, t.sk. par 
normatīvo aktu projektiem. 
 
Infrastrukt ūras nodevas administrēšana 

Departaments ir turpinājis darbu pie pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras 
uzturēšanu un attīstību Rīgā (turpmāk tekstā – Infrastruktūras nodeva)  administrēšanas, 
uzlabošanas un pilnveidošanas. Ir izstrādāts jauns saistošo noteikumu projekts „Par pašvaldības 
nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā”. Saistošo noteikumu 
projektā ir vienkāršota Infrastruktūras nodevas aprēėināšana, kā arī precizētas iepriekš minētās 
nodevas uzlikšanas administratīvās procedūras, tāpat arī noteikta atlaižu un atvieglojumu 
piešėiršanas kārtība, samaksas termiĦa pagarināšanas kārtība, kā arī citi nodevas uzlikšanas 
administratīvā procesa jautājumi. 

2012.gadā Departaments ir iekasējis nodevu par kopējo summu LVL 1 749 528,83, kas 
pārsniedz 2011.gada nodevas ieĦēmumu rādītāju par 492,4%. 

Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda (turpmāk tekstā – Infrastruktūras fonds), kurā tiek 
akumulēti ieĦēmumi par nodevu, līdzekĜu izlietojums 2012.gadā sasniedza LVL 630 179,23. 
Infrastruktūras fondā piešėirto un neizlietoto līdzekĜu apjoms uz 31.12.2011. veidoja 
LVL 1 288 123,93. Samērā liels Infrastruktūras fonda atlikums ir skaidrojams ar Infrastruktūras 
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nodevas administrēšanas uzlabošanos un Rīgas domes struktūrvienību projektu vadības 
kapacitātes nepietiekamību. 
 
Ăeotelpiskās informācijas aprite 

2012.gada jūnijā pēc SIA „Rīgas ĂeoMetrs” likvidācijas uzsākšanas sekmīgi tika 
pārĦemta ar Rīgas domes lēmumu uzdoto no pašvaldības funkcijām izrietošo uzdevumu izpilde 
un nodrošināta sekojošu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība: 

� informācijas izsniegšana topogrāfiskajai uzmērīšanai, izgatavoto topogrāfisko plānu 
pārbaude un ievietošana topogrāfiskās informācijas datu bāzē; 

� topogrāfisko plānu reăistrācija datu bāzē pie sarkano līniju izmaiĦām; 
� digitālo datu atlase no topogrāfiskās informācijas datu bāzes (dgn formātā); 
� digitālo datu atlase, apstrāde un izdrukas sagatavošana no topogrāfiskās informācijas 

datu bāzes vienkāršoto inženierkomunikāciju pieslēgumu projektu izstrādei un 
vispārīgai informācijai (reklāmas objekti bez elektrības pieslēguma, vasaras 
kafejnīcas); 

� vēsturiskās informācijas izsniegšana par apakšzemes inženierkomunikācijām līdz 
2000.gadam (digitalizētas planšetes); 

� izziĦa par inženiertīklu esamību zemesgabalā (līdz 2 zemesgabaliem, ja tie atrodas 
blakus); 

� pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāns (platībā līdz 0,20 ha ieskaitot). 
Departamentā tika izveidota darba grupa, kura detalizēti pārskatīja visus no likvidējamās 

SIA „Rīgas ĂeoMetrs” pārĦemtos pakalpojumus un sagatavoja to pilnveidošanas un 
optimizēšanas pasākumus. 

Vietējā ăeodēziskā tīkla projekta ietvaros tika apsekots Daugavas kreisais krasts, kā arī 
Vecrīgas teritorijā esošie vietējā tīkla ăeodēziskie punkti un sagatavots apsekošanas pārskats, kā 
arī pilnveidošanas projekts par Vecrīgas teritoriju. 

2012.gadā tika izstrādāts jauns Rīgas domes saistošo noteikumu projekts „Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”, kurā ir noteikta kārtība, 
kādā veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanu un izsniegšanu Rīgas 
pilsētā, kā arī kārtību, kādā veicama samaksa par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, 
reăistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu. 

2012.gadā Departaments ir veicis tā pārziĦā esošās ăeotelpiskās informācijas datu kopu 
apzināšanu un sagatavojis šo datu metadatus, kas pieejami Departamenta mājas lapā 
www.rdpad.lv. 

Pārskata gada periodā notika aktīva sadarbība ar mērniecības nozari pārstāvošajām 
organizācijām un biedrībām, mērniekiem, mērnieku sertifikācijas institūcijām, valsts aăentūru 
„Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra”, Latvijas Republikas Valsts zemes dienestu. 
 
Sabiedrības iesaistīšana un ārējā komunikācija 

Turpinot iepriekšējos gados uzsākto sabiedrības iesaistīšanu Rīgas pilsētas attīstības 
jautājumu risināšanā, arī 2012.gadā liela uzmanība tika pievērsta dažāda vecuma un sociālo 
slāĦu sabiedrības informēšanai un aktīvai iesaistīšanai Departamenta kompetencē esošo Rīgas 
pilsētas attīstības jautājumu apspriešanā. Piemēram, nodrošinātas publiskās un sabiedriskās 
apspriešanas ārpus darba laika, dažāda veida semināri, darba grupas un forumi, kā arī 
nodrošināta pieeja aktuālajai informācijai Twitter vietnē, mājas lapā www.rdpad.lv un citās 
tematiskajās mājas lapās (www.apkaimes.lv, www.kokariga.lv, www.rigapretpludiem.lv, 
www.sus.lv u.c.). 

2012.gadā ir notikušas 10 publiskās un sabiedriskās apspriešanas, tai skaitā: 
1) notika 2 Rīgas domes saistošo noteikumu grozījumu 1.redakcijas apspriešanas: 

� par 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”; 
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� par 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

2) notika 4 būvniecības ieceru publiskās apspriešanas: 
� par būvniecības ieceri „Mobilo sakaru masts” Rīgā, Jaunciema gatvē 191, kadastra 

Nr. 0100 113 0214 (būvniecības ieceres publiskā apspriešana uzsākās 2011.gada 
nogalē, lēmuma projekts sagatavots un iesniegts Rīgas domē 2012.gada februārī); 

� par būvniecības ieceri „Rekonstrukcijas projekts” ēkām Rīgā, Miesnieku ielā 13, 15, 
17, kadastra Nr. 0100 008 0022; 

� par būvniecības ieceri „Degvielas uzpildes stacija” Rīgā, Berău apkaimē, Brīvības 
gatvē 462, kadastra Nr. 0100 127 2022; 

� par būvniecības ieceri „Mobilo sakaru bāzes stacijas jaunbūve” Rīgā, Trīsciema 
apkaimē, Jaunciema gatvē b/n, kadastra Nr. 0100 113 0284 (būvniecības ieceres 
publiskā apspriešana uzsākās 2012.gada nogalē, lēmuma projekts sagatavots un 
iesniegts Rīgas domē 2013.gada februārī). 

3) pašvaldības kompetences ietvaros tika noorganizētas 3 ietekmes uz vidi novērtējuma 
(turpmāk tekstā – IVN) procedūras: 
� sabiedriskā apspriešana projektam „Tēraudlietuves ceha rekonstrukcija” Rīgā, Gāles 

ielā 2 (AS “Rīgas kuău būvētava”); 
� sabiedriskās apspriešana projektam „Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes 

loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas 
rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 110 kV 
elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas 
izbūve” (AS „Latvenergo”); 

� sabiedriskās apspriešana projektam „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla 
starpsavienojums” (AS „Latvenergo”). 

4) apspriešanai tika nodota 1 detālplānojuma 1.redakcija – par kultūras un atpūtas parku 
"Mežaparks". 
2012.gadā ir sagatavoti 13 atzinumi par detālplānojumu redakciju izstrādi. 
Par Rīgas domes saistošo noteikumu grozījumu 1.redakcijām Departamentā ir saĦemtas 

88 rakstiskas biedrību, fizisko un juridisko personu atsauksmes, 20 atsauksmes par būvniecības 
iecerēm un 306 atsauksmes par detālplānojumiem. 

Raksturīgākie piemēri sabiedrības līdzdalībai un tās paustā viedokĜa ietekmei 2012.gadā 
bija kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana, 
kurā 2 sanāksmēs piedalījās attiecīgi 60 un 23 interesenti, kuriem bija būtiski atšėirīgi viedokĜi 
un pretrunīgs redzējums. Detālplānojuma apspriešanā tika novērota līdz šim nebijusi aktivitāte 
no vietējo iedzīvotāju puses. 

Rīgas Apkaimju projekta ietveros 2012.gadā ir veiktas šādas aktivitātes: 
� ir veikts pētījums, kā arī notikušas sarunas ar citām Rīgas domes struktūrvienībām un 

iedzīvotājiem par Apkaimju ideju fonda (Nevalstisko organizāciju projektu 
finansēšanai) izveidi; 

� dalība 3.starptautiskajā forumā „58 pilsētas: apkaimju kultūra”; 
� dalība Britu padomes un Urbānā institūta organizētajā seminārā Bebrenē par kopienu 

attīstību; 
� novembrī norisinājās iedzīvotāju forums „Rīga dimd – iedzīvotāji runā”, kurā 

Departamenta darbinieki vadīja domdarbnīcas „Apkaimju attīstība Rīgā” 4 darba 
grupas – komunikācija un tīklošanās, sabiedrības iesaiste teritorijas plānošanā, 
www.apkaimes.lv un Mūsu Rīga. Iedzīvotāju darba grupās paustie viedokĜi ir 
apkopoti un tiek Ħemti vērā Departamenta darbā; 

� uzsākts darbs pie apkaimju iedzīvotāju pētījumu veikšanas, kā rezultātā tiks veidota 
apkaimju aktīvo iedzīvotāju datu bāze. 2012.gadā pētījums veikts Imantā un 
Zolitūdē; 
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� tika turpināts darbs pie ziĦu gatavošanas un apkopošanas mājas lapai 
www.apkaimes.lv, kā arī atjaunoti apkaimju profili un dažādots fotogrāfiju kl āsts; 

� 2012.gadā mājas lapas apmeklējums bija vairāk kā 120 cilvēki dienā, kas ir 
vērtējams kā augsts rādītājs tik specifiski orientētam resursam; 

� 2012.gadā www.apkaimes.lv apskatījuši 29 856 unikālie apmeklētāji. 
Mēdijos 2012.gadā ar Departamentu saistītās tēmas tika atspoguĜotas 2432 reizes. 

 

Teritorijas pl ānojumi, detālplānojumi un to grozījumu izstrāde un īstenošana 
2012.gadā apstiprināti 3 detālplānojumi un sagatavoti Rīgas domes saistošie noteikumi 

par detālplānojumu apstiprināšanu: 
� teritorijai DreiliĦos, starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un 

Dzelzavas ielu (Rīgas domes lēmums Nr.4286; Rīgas domes saistošie noteikumi 
Nr.170); 

� teritorijai Šampētera ielā 1 (Rīgas domes lēmums Nr.4287; Rīgas domes saistošie 
noteikumi Nr.171); 

� zemes gabalam Līduma ielā bez numura, GaiĜezera ielā bez numura, Hipokrāta ielā 
bez numura (kadastra Nr.0100 122 2007) un tam piegulošai ūdens teritorijai (Rīgas 
domes lēmums Nr.4805; Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.178). 

Sagatavoti 3 Rīgas domes lēmumu projekti par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu, 
teritorijas robežas un darba uzdevumu apstiprināšanu: 

� teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi; 
� zemes gabalam Ozolciema ielā bez numura (kadastra Nr.01001072244) un tam 

piegulošajai teritorijai; 
� zemes gabala, Beberbeėu 5.līnijā bez numura (kadastra Nr.01000822089). 
2012.gadā kopumā izskatīti 310 zemes ierīcības un robežu noteikšanas projekti un 302 

zemes robežu apgrūtinājumu plāni, kā arī izsniegtas 2472 izziĦas par zemes gabalu perspektīvo 
izmantošanu atbilstoši Rīgas attīstības plānojumam. 
 
Pilsētvides plānošana 

2012.gadā tika turpināts darbs pie Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 
„Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumu redakcijas pilnveidošanas un 
galīgās redakcijas sagatavošanas, īpašu uzmanību pievēršot ūdens teritoriju izmantošanai un 
attīstībai, kas līdz šim nav bijusi reglamentēta. 

2012.gada jūlij ā tika uzsākts darbs pie jauna Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes. Tā 
ietvaros gada beigās tika pabeigti divi nozīmīgi pētījumi: 

� „Pētniecības darbu analīze Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes vajadzībām”, kurā 
apkopota informācija no pētniecības darbiem, kas ir tieši attiecināma un izmantojama 
jaunajā Rīgas teritorijas plānojumā, norādot, kā šī informācija ir iestrādājama un 
identificējot pētījumos nepārklātos jautājumus; 

� „Esošās situācijas izpēte jauktas apbūves, ražošanas un centra apbūves teritorijās un 
neapbūvēto zemesgabalu identificēšana Rīgas pilsētā”, kura rezultātā iegūti dati par 
neapbūvētām teritorijām, apbūvēto teritoriju esošo izmantošanu šajā pētījumā 
noteiktajās robežās, ko varēs izmantot kā izejas datus Rīgas teritorijas plānojuma 
izstrādē. 

Sagatavoti un sniegti 2 atzinumi par IVN ziĦojumiem: 
� par tēraudlietuves ceha rekonstrukciju  Gāles ielā 2 (AS „Rīgas kuău būvētava”); 
� par elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3.posma Tume – Rīga 

(Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukciju un tās sprieguma 
palielināšanu līdz 330 kV vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukciju 
un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūvi (AS „Latvenergo”). 

Pārskata gadā Departamenta pārstāvji ir aktīvi piedalījušies vairākās dažāda līmeĦa 
dokumentu un normatīvo aktu izstrādes darba grupās, kā arī sadarbojušies ar Latvijas Republikas 
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Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministriju jaunā „Vispārējie apbūves noteikumi” 
projekta izstrādē. 
 
Rīgas vēsturiskais centrs 

2012.gadā turpinājās darbs pie Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 
plānojuma grozījumu 1.redakcijas izstrādes noslēguma posma – notika tās pilnveidošana saskaĦā 
ar sabiedriskajā apspriešanā izteiktajiem iedzīvotāju viedokĜiem, kā arī dažādu valsts un 
pašvaldības institūciju sniegtajiem atzinumiem. 

Tika sagatavots pieteikums Eiropas Savienības fonda URBACT II programmas 
līdzfinansētajam projektam USER „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” – Rīgas vēsturiskā centra 
un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros (PVS ID 3138), kas tika 
atbalstīts URBACT Sekretariātā un tiks uzsākts 2013.gada sākumā. 
 
Rīgas ilgtermiĦa attīstības plānošana un uzraudzības sistēma 

Pārskata gadā tika turpināta Rīgas attīstības programmas 2014.– 2020.gadam izstrāde un 
Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăijas līdz 2025.gadam aktualizācija. 

Augstāk minēto dokumentu izstrādes ietvaros tika veikti dažādi pētījumi – „Pakalpojumu 
pieejamības un kvalitātes novērtējums apkaimju līmenī”, „Demogrāfiskā situācija un attīstības 
prognozes Rīgā un tās aglomerācijā”, „R īgas attīstības teritoriju potenciāla izvērtējums" izstrāde, 
„Rīgas aglomerācijas robežu precizēšana”, kā arī darbs ar dažādām mērėa grupām, telpiskās 
perspektīvas karšu izstrāde un citi pasākumi. 

2012.gadā tika sagatavots „2011.gada Pārskats par Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăijas 
līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības programmas 2006.–2012.gadam ieviešanu” (pieejams 
www.sus.lv, www.rdpad.lv, drukātā formā – Departamentā), kā arī organizēts seminārs 
stratēăijas uzraudzības koordinatoriem no Rīgas domes iestādēm un struktūrvienībām. Mājas 
lapā www.sus.lv pastāvīgi tika aktualizēta informācija, kā arī tika sagatavota tehniskā 
specifikācija SUS datu bāzes darbības uzlabojumiem un papildinājumiem. Mājas lapu 2012.gadā 
apmeklējuši 13 146 interesentu. 

2012.gadā Departaments līdzdarbojies Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam 
izstrādē, sadarbojās ar Latvijas Republikas Valsts aizsardzības un reăionālās attīstības ministriju, 
piedalījās Rīgas plānošanas reăiona konsultatīvās komisijas sēdēs un semināros, kā arī semināros 
„KaimiĦi: pašvaldību sadraudzības paplašināšanās”, „Policentrisma un pārvaldības koncepti 
modernajā pilsētu plānošanā vadoties no ESPON perspektīvām. Latvijas situācija”, „Forums 
Rīga – atveries!” un dažādās darba grupās „UzĦēmējdarbības pakalpojumu struktūras uzlabošana 
Rīgā un Rīgas reăionā”, „Teritoriālo attīstības indeksu aprēėināšanas metodikas aktualizācija”. 

2012.gadā projekta „Radi Rīgu” (Departamenta sadarbības projekts ar privātajiem 
arhitektu un ainavu plānotāju birojiem) ietvaros ar radošu metožu palīdzību tika sagatavotas 
realizācijai 5 Rīgas publisko ārtelpu sakārtošanas programmas (Āgenskalna, Bolderājas un 
Daugavgrīvas, Čiekurkalna, Ziepniekkalna un Krasta ielas teritorijas). Tika uzsākts darbs pie 2 
tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādes – Āgenskalna un Ziepniekkalna apkaimju 
projektiem. 
 
Rīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana 

2012.gadā organizēta un nodrošināta Rīgas pilsētas un Latvijas uzĦēmumu (11 stenda 
partneri, prezentēti vairāk nekā 10 investīciju projekti) dalība izstādē „MIPIM 2012” Kannās, 
Francijā, kas ir Eiropā nozīmīgākā nekustamā īpašuma un investīciju izstāde – forums. 
2012.gads šai izstādei bija zīmīgs ar investoru aktivitātes pieaugumu un faktu, ka Rīga, 
pateicoties regulārajai dalībai izstādē, ir ieguvusi stabilu atpazīstamību investoru vidū. 

2012.gadā tika izveidota jauna Rīgas ekonomikas, uzĦēmējdarbības un investīciju portāla 
www.investinriga.com versija, kas tiks prezentēta 2013.gada sākumā. Portāls izstrādāts, Ħemot 
vērā jaunākās informāciju tehnoloăiju tendences, un visa ievietotā informācija būs pieejama trīs 
valodās – latviešu, krievu un angĜu. 
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Sagatavots un izdots izdevums „Rīgas ekonomikas profils 2011”, kā arī izstrādāts makets 
izdevumam „Rīga. Pilsēta un attīstība 2009–2013”. 

2012.gadā Departaments organizēja un piedalījās dažādu organizāciju rīkotās aktivitātēs 
(konferences, semināri, izstādes, delegāciju vizītes) kā Latvijā, tā ārvalstīs, lai popularizētu 
pilsētas ekonomikas vides piedāvātās iespējas un informētu par aktualitātēm ekonomikas jomā. 

Tika turpināta sadarbība ar Rīgas prioritāro nozaru asociācijām, kā arī sadarbībā ar 
Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru noorganizēts bezmaksas seminārs Rīgas uzĦēmējiem, 
kurā tika sniegta padziĜināta informācija par uzĦēmējdarbības specifiku, iespējām, kā arī tās 
paplašināšanas iespējām Vācijā. Lai veicinātu farmācijas nozares uzĦēmumu attīstību, tika 
nodrošināts organizatorisks atbalsts starptautiskas nozares konferences norisei Rīgā, kā arī 
panākta vienošanās par lielāka apjoma bezmaksas apmācību pieejamību Rīgas uzĦēmējiem. Lai 
veicinātu ekonomikas attīstību, nodrošināta Rīgas pārstāvība Latvijas tehnoloăiskā centra, 
Latvijas Tehnoloăiskā parka un starptautiskā pilsētu sadarbības tīkla EUROCITIES Ekonomikas 
foruma darbībā. 

2012.gadā Departaments nodrošināja semināra „Industrial Riga” rīkošanu izstādes 
„TechIndustry” ietvaros, kurā nozares ārvalstu un vietējie uzĦēmēji varēja iegūt informāciju par 
uzĦēmējdarbības iespējām Rīgā, nozares attīstības tendencēm un pašvaldības piedāvātajām 
atbalsta iespējām. 

Departaments nodrošinājis Rīgas pilsētas pašvaldības dalību forumā „Global China 
Business Forum” Rīgā, kā arī starptautiskos ekonomikas forumos gan Eiropas valstīs, gan Ėīnā. 

Pamatojoties uz ārvalstu investoru iniciatīvu, kā arī Departamenta operatīvi 
nodrošinātajiem organizatoriskiem pasākumiem – informācijas sniegšanai par industriālajām 
teritorijām Rīgā, tikšanos organizēšanai u.c. – Krievijas investori pieĦēma lēmumu par Felzer 
rūpnīcas izvietošanu Rīgā. Rūpnīca tika atklāta 2012.gada rudenī. 

Kopumā Departaments ir nodrošinājis vairāk nekā 12 ārvalstu delegāciju uzĦemšanu un 
informācijas par investīciju un biznesa vidi sniegšanu. 

Grantu programmā „Atspēriens” AS „Swedbank” 2012.gadā piešėīra finansējumu 
LVL 46 000 apmērā. Programmas ietvaros kopumā tika sniegts atbalsts 84 uzĦēmējdarbības 
idejām, no kurām 38 ir ieviestas. 2012.gadā tika piešėirti 15 jauni granti uzĦēmējdarbības idejām 
par kopējo atbalsta summu LVL 92 732,93. Lai veicinātu iesniegto pieteikumu kvalitātes 
uzlabošanu, Departaments ir panācis finansiālā atbalsta palielināšanu no LVL 6 000 līdz 
LVL 8 000 vienam pretendentam. 
 
Projektu sagatavošana un administrēšana 

Departaments 2012.gadā sadarbībā ar dažādām iestādēm ir turpinājis ieviest šādus 
projektus, kā arī sagatavojis un uzsācis vairākus jaunus projektus: 
 

1. Rīgas ZiemeĜu transporta koridors 
2012.gadā turpinājās Rīgas ZiemeĜu transporta koridora (turpmāk tekstā – ZiemeĜu 

koridors) projekta sagatavošana Eiropas Komisijas (EK) piešėirtā Eiropas transporta tīkla 
(turpmāk – TEN-T) budžeta līdzfinansējuma ietvaros. 

2012.gada 28.decembrī noslēdzas TEN-T 2007 programmas projekta – „Rīgas pilsētas un 
Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: ZiemeĜu koridora projekta pētījumu pabeigšana” 
īstenošana. 

TEN-T 2007 programmas projekta „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T 
tīklā: ZiemeĜu koridora projekta pētījumu pabeigšana” attiecināmās gala izmaksas – 
LVL 4 489 205, tai skaitā EK finansiālais atbalsts – LVL 2 244 602. 

ZiemeĜu koridora projekta sagatavošanas 1.posma ietvaros aktivitātes saistībā ar Rīgas 
ZiemeĜu transportu koridora 1.posma būvniecības realizāciju netika veiktas. 

ZiemeĜu koridora projekta sagatavošanas 2.posma ietvaros 2012.gada 27.maijā tika 
izsludināts atklāts konkurss „Iegremdētā tuneĜa būvniecības ieceres skiču projekta izstrāde 
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Daugavas ZiemeĜu šėērsojumam (Rīgas ZiemeĜu transporta koridora 2.posma daĜa no 
Daugavgrīvas ielas līdz Ganību dambim)”. Atklātais konkurss noslēdzās bez rezultātiem. 

ZiemeĜu koridora projekta sagatavošanas 3. un 4.posma ietvaros 2012.gadā aktivitātes 
saistībā ar Rīgas ZiemeĜu transportu koridora 3. un 4.posma būvniecības realizāciju netika 
veiktas. 

2012.gada galvenie ZiemeĜu koridora projekta pētījumi un ekspertu darbs: 
� juridiskie eksperti Hogan Lovells/Sorainen turpināja ZiemeĜu koridora projekta 

publiskās un privātās partnerības (turpmāk – PPP) konkursa dokumentācijas 
sagatavošanu, tai skaitā PPP īstenošanas vadlīniju un PPP līguma projekta izstrādi. 

PricewaterhouseCoopers turpināja darbu pie dažādu iespējamo finansējuma piesaistes 
veidu identificēšanas, vērtēšanas un jaunu, alternatīvu ieĦēmumu avotu izpētes un to ieviešanas 
plānu izstrādes. 
 

2. Arhitektonisk ā mantojuma saglabāšana sabalansētas pilsētas attīstības 
nodrošināšanai (CO2OL BRICKS) 

Projekta „Co2ol Bricks” mērėis ir rast tehnoloăiskus risinājumus energoefektivitātes 
paaugstināšanai vēsturiskās ēkās, saglabājot to kultūras mantojumu vai vēsturisko vērtību, 
uzsvaru projekta ietvaros liekot uz vēsturiskām, no ėieăeĜiem būvētām ēkām. 

Projekts tiek īstenots saskaĦā ar Baltijas jūras reăiona programmu 2007.–2013.gadam 
(„1. prioritāte: inovāciju veicināšana”). Co2olBricks īstenošana tika uzsākta 2011.gada martā un 
turpināsies līdz 2013.gada decembrim. 

Kopējais projekta budžets ir ~ 5 miljoni eiro un projekta īstenošanā sadarbojas 18 
partneri no deviĦām valstīm. 

2012.gadā sadarbībā ar projekta partneriem tika: 
� organizētas diskusijas valsts un starpvalstu līmenī par jauna sadarbības modeĜa 

ieviešanu starp administratīvajām institūcijām, arhitektiem, inženieriem, ēku 
apsaimniekošanas un būvniecības sabiedrībām un attiecīgo ēku apsaimniekotājiem 
un īpašniekiem; 

� uzsākts darbs pie pilotprojekta, renovējot vēsturisku ėieăeĜu ēku (Rīgā, Maskavas 
iela 8) Rīgas vēsturiskajā centrā (UNESCO aizsardzības zonā), Sarkano spīėeru 
kvartālā, saglabāt tās vēsturisko, arhitektonisko un funkcionālo vērtību, tai pašā 
laikā, izmantojot jaunākās tehnoloăijas un metodes, sasniedzot augstākos ēkas 
energoefektivitātes un ilgtspējības rādītājus. 

 
3. Maskavas, Krasta un TurgeĦeva ielu kvartāla degradētās teritorijas 

revitalizācija 
Projekta mērėis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradētās teritorijas kvartālā starp 

Maskavas, Krasta un TurgeĦeva ielām revitalizāciju saskaĦā ar Rīgas centra un tā aizsardzības 
zonas teritorijas plānojumu, pārvēršot to par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu 
kultūras, izglītības un atpūtas telpu. 

Projekta specifiskais mērėis ir attīstīt un revitalizēt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju 
kvartālā starp Maskavas, Krasta un TurgeĦeva ielām atbilstoši Rīgas pilsētas attīstības 
plānošanas dokumentiem un attiecīgās priekšpilsētas vides attīstības prioritātēm. 

2012.gadā projektā: 
� izstrādāts tehniskais projekts; 
� iepirkumu procedūras rezultātā ir noslēgts būvniecības līgums par summu 

LVL 4 540 052. 
Projekta revitalizācijas darbu ietvaros  veikta esošo likvidējamo pagaidu ēku, nojumju, 

esošā mūra žoga un vārtu demontāža, asfalta seguma, bortakmeĦu, liekās grunts izrakšana, tajā 
skaitā visu būvgružu kraušana konteineros un utilizācija. Tika veikta grunts izlīdzināšana, 
piebraucamo ceĜu šėembošana, sagatavošana labiekārtošanas darbu veikšanai. 
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4. Gr īziĦkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana 
Projekta vispārējais mērėis ir attīstīt GrīziĦkalna koka arhitektūras kultūrvēsturisko 

kompleksu kā starptautiski atzītu nacionālas nozīmes kultūras tūrisma objektu. 
2012.gadā projektā: 

1) Koka ēkas Krāsotāju ielā 12 renovācija 
Projekta 1.kārtas ietvaros uzbūvēta saimniecības ēka, kurā atrodas ēku kompleksa 
apsardzes telpa, apkures katla telpa un noliktavas, kā arī renovēta ēka, kurā izbūvēta 
vienstāvīga izstāžu zāle koka karkasa konstrukcijās un balkons 2.stāva līmenī. Koka ēkas 
Krāsotāju ielā 12 renovācijas rezultātā tika veikta pilna renovācija, kas paredzēja – 
demontāžas un sagatavošanas darbus, pamatu un būvkonstrukciju atjaunošanu un izbūvi, 
jumta, sienu un grīdu renovāciju, ēkas fasādes autentiskā izskata atjaunošanu, logu un 
durvju aiĜu nomaiĦu, ēkas iekšējo apdari. Projekts paredzēja visas ēkas pilnīgu 
restaurāciju, saglabājot un izceĜot tās autentiskumu. 

2) Ielu norāžu uzstādīšana GrīziĦkalnā 
GrīziĦkalna apkaimē tika izvietotas 25 ielu norādes. 

3) Tūrisma stenda uzstādīšana uz Lienes ielas un ZiedoĦdārzā 
Tūrisma stendi uz Lienes ielas un ZiedoĦdārza ielas ietver vizuālu informāciju par 
GrīziĦkalna interesantākajiem tūrisma objektiem (renovētajām koka mājām, Sv.Pāvila 
baznīcu, SkursteĦslauėa muzeju). Stenda centrā attēlota GrīziĦkalna karte, uz kuras 
iezīmēts projekta ietvaros izveidotais tūrisma maršruts. 

4) Bukleta par GrīziĦkalnu sagatavošana un iespiešana 
Buklets par GrīziĦkalnu ietver informāciju par interesantākajiem apskates objektiem 
GrīziĦkalnā, kas iekĜauti jaunizstrādātajā maršrutā. Bukletā ir gan fotogrāfijas, gan 
tekstuāla informācija, gan stilizēta karte, kurā būs iezīmēts jaunizstrādātais tūrisma 
maršruts. Pavisam nodrukāti 1000 bukleti, no kuriem 700 ir angĜu valodā un 300 – 
latviešu valodā. 

5) Novērošanas kameru izvietošana Mūrnieku, PĜavas, Matīsa, Zaėu, Lienes un Avotu ielās 
Novērošanas kameru izvietošana Mūrnieku, PĜavas, Zaėu, Krāsotāju un Lienes ielās tika 
veikta ar nolūku pielāgot kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūru tūrisma vajadzībām. 
Kameras tika izvietotas pie ēkām, kuras uzskatāmas par interesantākajiem tūrisma 
objektiem GrīziĦkalnā. 

6) Vēsturisko ielu norāžu un ēku numura plāksnīšu uzstādīšana Mūrnieku ielā 
Vēsturiskās ēku numura zīmes tika uzstādītas Mūrnieku ielā. Kā aprakstīts projektam 
pievienotajā koncepcijā, tās tiks sagatavotas un uzstādītas tieši tādas, kādas tās bijušas 
Mūrnieku ielā 19.gadsimta beigās. 

7) Videomateriāla par GrīziĦkalnu sagatavošana 
Videomateriāls par GrīziĦkalnu tika veidots kā 15 minūtes gara filma, kurā  apskatāms 
jaunizveidotais tūrisma maršruts GrīziĦkalnā. Filmā  sniegta informācija par 
ievērojamākajiem GrīziĦkalna apskates objektiem, kā arī īsumā izklāstīta GrīziĦkalna 
vēsture. Īpašā vērība filmā tiek pievērsta tam, lai pēc iespējas pilnīgāk radītu 
19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma strādnieku Rīgas noskaĦu. Filma ieskaĦota 
latviešu un angĜu valodā ar subtitriem latviešu un angĜu valodā. 

 
5. Gr īziĦkalna un tam pieguĜošā Miera dārza teritorijas revitaliz ācija 
Projekta mērėis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju GrīziĦkalnā un Miera 

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

2012.gadā projekta ietvaros: 
� tika veikta tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojumam un ielu rekonstrukcijai; 
� izsludinātas iepirkuma procedūras par ZiedoĦdārza un GrīziĦkalna parka 

revitalizācijas tehnisko projektu izstrādi. 
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Projekta paredzētais kopējais finansējums – LVL 5 268 283,00, no kura Eiropas 
Reăionālās attīstības fonda finansējums ir LVL 4 478 040,00 un Rīgas domes līdzfinansējums ir 
LVL 790 243,00. 
 

6. Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcija, 1.posms 
Projekta mērėis ir likvidēt esošo ielu krustojumu un izveidot vienlīmeĦa Āgenskalna 

tirgus laukumu visapkārt esošajai Āgenskalna tirgus ēkai, kā arī uzlabot gājēju un velobraucēju 
drošību, sakārtot transporta sistēmu, ieviešot Rīgā un Latvijā jaunu publiskās ārtelpas daĜas – 
vienlīmeĦa laukuma – veidu, kur kopējā struktūrā tiek apvienota gan gājēju, gan velobraucēju, 
gan autotransporta un sliežu transporta (tramvaja) kustība ar prioritāti gājējiem. 

2012.gadā ir sagatavots projekta tehniski ekonomiskais pamatojums. 
 

7. Reăionālās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu talantu 
piesaistei inovāciju nozarēs 

Projekta mērėis ir uzlabot reăionālo politiku nodarbinātības jomā ar inovācijām 
saistītajās nozarēs, veicināt pētniecību, jaunās tehnoloăijas un inovācijas, sekmēt novatorisko 
uzĦēmējdarbības formu attīstību, jaunu potenciālu talantu piesaistei šīm nozarēm. 

2012.gadā projekta ietvaros ir: 
� notikusi labās prakses un pieredzes apmaiĦa reăionālo politiku nodarbinātības jomā 

ar inovācijām saistītajās nozarēs; 
� uzsākts darbs pie metodoloăijas un instrumentu izstrādes nodarbinātības 

izvērtējumam inovāciju sistēmās vietējā un reăionālā līmenī: pētniecības un 
tehnoloăiju centros, inovatīvos uzĦēmumos. 

 
8. Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās 
Projekta mērėis ir vērsts uz ugunsdrošības pasākumu ieviešanu un uzlabošanu 

vēsturiskajās ēkās, īpašu uzmanību pievēršot vēsturiskai koka apbūvei. 
2012.gadā starptautiska sadarbības tīkla ietvaros tika organizēta pieredzes apmaiĦai ar 

projekta dalībvalstu profesionāĜiem un politikas veidotājiem. 
 

9. Projekts „CITIE4DEV” „Piek Ĝuve labai, tīrai un taisnīgai pārtikai: ”p ārtikas 
kopienu” pieredze” 

Projekta mērėis ir veicināt veselīgas pārtikas lietošanu izglītības iestādēs un rīdzinieku 
uzturā, kā arī radīt priekšnoteikumu šādas pārtikas izplatīšanai pilsētā: izglītot rīdziniekus un 
īpaši skolniekus par veselīgas pārtikas nozīmi un veselīgas ēšanas pamatprincipiem – tīrs, drošs 
un garšīgs ēdiens. 

Globālais starptautiskā projekta mērėis ir izglītot sabiedrību par pārtikas apgādes politiku 
un ilgtspējīgu attīstību, patērētāju lomu pieprasījuma veidošanā pēc kvalitatīvas pārtikas un labas 
prakses piemēru popularizēšana, kā arī demonstrēt individuālās un kolektīvās uzvedības un 
paradumu nozīmi piedāvājuma veidošanā. 

2012.gadā projekta ietveros tika: 
� organizēti pasākumi skolās, izmantojot starptautiskā projekta un Slow Food Riga 

gatavotos informatīvos materiālus par produktu un ēdiena izvēli; 
� Rīgas svētku ietvaros organizēts pasākums 1000 cilvēkiem, kurā sabiedrība tika 

informēta par veselīgu un tradicionālu pārtiku un pavāri no dažādām valstīm gatavoja 
ēdienus no Latvijā audzētiem produktiem. Pasākuma laikā notika arī ēdienu 
degustācija un produktu tirdzniecība (ZaĜais tirgus) un labās prakses piemēru 
popularizēšana; 

� veikta informatīvā kampaĦa par veselīgas pārtikas nozīmi un veselīgas ēšanas 
pamatprincipiem - tīrs, drošs un garšīgs ēdiens, kā arī par tā tiešu un netiešu pārtikas 
ietekmi uz veselību un vides tīrību. 
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10. Dižozolu ielas rekonstrukcija, 1.posms 
Projekta priekšlikums paredz Dižozolu ielas labiekārtojumu, ielas paplašinājumu 

gājējiem, gara daudzfunkcionāla soliĦa izbūvi un ielas pārveidošanu par tirdzniecības un atpūtas 
centru. Dižozolu ielu ir plānots veidot kā gājējiem un velosipēdistiem draudzīgāku vidi, 
ievērojami samazinot neizmantoto ielas telpu, kas atvēlēta autotransportam. Ielu ir paredzēts 
veidot ar prioritāti gājējiem un velosipēdistiem, ietvi un brauktuvi izvietojot vienā līmenī, kā arī 
ielas garumā ir paredzēti zaĜie stādījumi un atpūtas vietas. Plānota auto novietĦu organizēšana, 
nodrošinot arī īslaicīgo auto novietĦu skaitu pie bērnudārziem. 

2012.gadā tika sagatavots projekta tehniski ekonomiskais pamatojums. 
 

11. Pils laukuma rekonstrukcijas projekts 
Projekta mērėis ir veikt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekĜa - 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. 

2012.gadā: 
� turpinājās darbs pie Pils laukuma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes, kuru 

paredzēts pabeigt 2014.gadā; 
� tika plānota Pils laukuma apakšzemes inženierkomunikāciju rekonstrukcijas tehniskā 

projekta izstrāde. 
 

12. Projekta „Āfrikas savanna” būvprojekta īstenošana 
Projekta vispārējais mērėis ir uzlabot pilsētas rekreatīvo infrastruktūru. Projekta 

specifiskais mērėis ir izstrādāt būvprojektu Rīgas Zooloăiskā dārza ekspozīcijai „Āfrikas 
savanna”, īstenojot to vairākās kārtās – zebru, antilopju, strausu māja, huzārpērtiėu un pušėausu 
cūku māja, putnu māja. 

2012.gadā projekta ietvaros: 
� Rīgas domes MājokĜu un vides departaments ir izdevis rīkojumu Projekta īstenošanas 

uzraudzībai; 
� Rīgas domes Rīgas pilsētas Būvvaldei ir pieprasīts un saĦemts plānošanas un 

arhitektūras uzdevuma derīguma termiĦa pagarinājums zebru, antilopju un surikātu 
mītnes būvprojekta izstrādei, kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumi 
huzārpērtiėu un pušėausu cūku mītnes un degunragputnu mītnes būvprojekta 
izstrādei; 

� saskaĦā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumos norādīto no attiecīgajām 
institūcijām ir saĦemti tehniskie noteikumi dzīvnieku mītĦu būvprojektu izstrādei; 

� projekta „Āfrikas savanna” teritorijā ir veikta ăeotehniskā izpēte; 
� tika gatavota iepirkuma dokumentācija atklāta konkursa izsludināšanai un tehniskā 

projekta izstrādei; 
� veikta darba uzdevuma izstrāde iepirkumam būvprojekta izstrādei. 

 
13. Zinātnes saite. Inovācijas ekonomikas attīstībai un uzĦēmējdarb ības atbalstam 

Baltijas jūras reăionā 
 

Projekta mērėis ir izveidot konsultāciju un kontaktpunktu tīklu Baltijas jūras reăionā, lai 
nodrošinātu ērtu pieejamību informācijai par iespējām, ko piedāvā esošie liela mēroga 
pētniecības infrastruktūras centri Baltijas jūras reăionā. 

2012.gadā tika nodrošināti  informatīvie pasākumi, konsultācijas un apmācības 
potenciālajiem pētniecības infrastruktūras izmantotājiem Latvijā, kā arī pētniecības 
infrastruktūras Vācijā un Zviedrijā pieejamības nodrošināšana Latvijas pārstāvjiem. 
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Departamenta galvenie darbības virzieni 2013.gadā 
 
Rīgas pilsētas ilgtermiĦa attīstības plānošana un uzraudzība 

2013.gadā Departaments turpinās darbu pie Rīgas pilsētas stratēăijas līdz 2025.gadam 
aktualizācijas un Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam 1.redakcijas pabeigšanas un 
virzīs šos dokumentus apstiprināšanai Rīgas domē. Pēc apstiprināšanas Rīgas domē tie tiks 
nodoti sabiedriskajai apspriešanai un jau 2013.gada otrajā pusē tiek plānota aktualizētās Rīgas 
pilsētas stratēăijas līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam galīgās 
redakcijas apstiprināšana. 
 
Teritorijas pl ānošana 

2013.gadā turpināsies darbs pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes un tā 
kontekstā jau ir uzsākts darbs pie 10 tematiskajiem plānojumiem, kas būs par pamatu jaunā 
Rīgas teritorijas plānojuma izstrādāšanai. 2013.gadā paredzēts pabeigt darbu pie tematisko 
plānojumu izstrādei nepieciešamo pētījumu identificēšanas un izsludināt iepirkumu to 
realizēšanai. Jau ir uzsākts darbs pie šādām izpētēm: 

� Iedzīvotāju aptauja par publiskās infrastruktūras pieejamību apkaimju griezumā; 
� Sabiedriskā transporta un stāvparku attīstības plāns. 
2013.gadā plānota Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 

grozījumu gala redakcijas apstiprināšana, kā arī pētījuma „Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam darbības izvērtējums” veikšana.  

Plānots izstrādāt lokālplānojumu Skanstes apkaimes teritorijai, kā arī detālplānojumu 
prioritārai teritorijai saistībā ar ūdens un krastmalu izmantošanu un pašvaldības publisko 
funkciju realizēšanu. 
 
Sabiedrības informēšana un iesaistīšana 

ĥemot vērā pilsētas attīstības jautājumu nozīmīgumu Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, ir 
plānots turpināt sabiedrības iesaistīšanu šo jautājumu apspriešanā. Tiks meklēti arī jauni 
sabiedrības informēšanas un līdzdalības veidi teritorijas plānošanas procesā. 

Lai nodrošinātu informācijas un lēmumu pieĦemšanas atklātumu Rīgas attīstības 
dokumentu tapšanā, sniedzot ikvienam iespēju piedalīties sabiedrības līdzdalības pasākumos, 
Departaments ir sagatavojis un vadīsies pēc sabiedrības līdzdalības pasākumu programmas. 
Rīgas plānošanas dokumentu izstrādes procesā 2013.gadā ir paredzēta plaša un daudzpusīga 
sabiedrības līdzdalības programma, kur lielākā daĜa pasākumu ir pašvaldības iniciēti. Sabiedrības 
līdzdalības programmā Ħemti vērā daudzkārt publiski un iesniegumos paustie nevalstisko 
organizāciju pārstāvju un iedzīvotāju aizrādījumi par sabiedrības iesaistes procesa organizāciju 
un saturu. 

2013.gadā jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros liela uzmanība tiks 
pievērsta sabiedrības izpratnes veicināšanai par teritorijas plānojumu un sabiedrības iesaistei 
apkaimju griezumā. 

2013.gadā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros ir paredzēta iedzīvotāju viedokĜu 
noskaidrošana par Rīgas attīstības jautājumiem, aptaujājot Rīgas iedzīvotājus 58 apkaimēs. 
Aptaujas mērėis ir noskaidrot Rīgas iedzīvotāju viedokli par transportu, vietējiem centriem, 
publisko infrastruktūru, vidi un citiem konkrētās apkaimes aktuālajiem jautājumiem. Aptaujas 
ietvaros tiks identificēti aktīvie Rīgas apkaimju iedzīvotāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldība 
sadarbosies apkaimju attīstības aktivitāšu plānošanā nākotnē. 

2013.gadā tiks izstrādāta arī jauna Departamenta mājas lapa, lai tā būtu pieejamāka un 
draudzīgāka ārējiem lietotājiem. Tās izstrādes procesā tiks Ħemts vērā, lai tā būtu atbilstoša šī 
brīža tehnoloăiskajiem risinājumiem, ar pārskatāmu dizainu un iespējami ērtāka tās lietotājiem. 

Departaments šobrīd meklē arī citus sabiedrības iesaistes veidus, kā iesaistīt pēc iespējas 
plašāku sabiedrības loku teritorijas plānošanā un veicinātu izpratni par Rīgas attīstības 
plānošanas dokumentiem. 
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Projekti un l īdzfinansētie projekti 

2013.gadā Departaments plāno uzsākt un turpināt realizēt vairākus Eiropas Savienības 
līdzfinansētos projektus ar kopējo budžetu apm. EUR 9 mlj. un nodrošināt to kvalitatīvu 
ieviešanu. 

2013.gadā tiks turpināti vairāki projekti, kā arī ir plānots uzsākt ieviest jaunus projektus: 
� projekti, kas skar būtiskus infrastruktūras un vides jautājumus: 

- ZiemeĜu transporta koridora projekts – plānots uzsākt tehniskā projekta izstrādi 
ZiemeĜu koridora 1.posma 1.kārtai (Starta projektam), skiču projekta izstrādi 
Daugavas ZiemeĜu šėērsojuma iegremdētā tuneĜa alternatīvai; 

- GrīziĦkalna un tam pieguĜošā Miera dārza teritorijas revitalizācija – tiks pabeigta 
ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un sākts 
būvniecības process. Ielu rekonstrukcijas būvdarbu ietvaros tiks veikta ielu 
segumu maiĦa un apmaĜu uzlikšana, apakšzemes komunikāciju nomaiĦa, zāliena 
veidošana, apgaismojuma atjaunošana un ceĜa zīmju uzstādīšana GrīziĦkalna 
apkaimē; 

- Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas 
izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija – tiks izstrādāts tehniskais projekts; 

- „Daugavas labā krasta hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku 
novēršanai un samazināšanai” – projekta apstiprināšanas gadījumā tiks uzsākta tā 
realizācija, izstrādājot tehnisko projektu; 

- Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (NATURA 2000 vieta) – 
projekta apstiprināšanas gadījumā, tiks uzsākti pasākumi sabiedrības izglītošanai 
un informēšanai, tālāk turpinot ar dabas plāna aktualizāciju, kam sekos dabas 
parka labiekārtošana. 

� projekti, kas saistīti ar pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma 
potenciāla stiprināšanu: 
- GrīziĦkalna koka arhitektūras kultūrvēsturiskā kompleksa attīstīšana un 

popularizēšana – plānots nodot ekspluatācijā ēku Krāsotāju ielā 12 un organizēt 
tās atklāšanu; 

- GrīziĦkalna un tam pieguĜošā Miera dārza teritorijas revitalizācija – plānots 
izstrādāt ZiedoĦdārza un GrīziĦkalna parka tehniskos projektus un veikt pirmos 
būvniecības darbus Miera dārza teritorijā; 

- Maskavas, Krasta un TurgeĦeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija 
– tiks pabeigti būvniecības darbi, kā rezultātā tiks atjaunots Spīėeru kvartāls un 
izbūvēta promenāde gar Daugavas krastmalu no DzelzceĜa tilta līdz Salu tiltam, kā 
arī veloceliĦš un gājēju tunelis; 

- Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās – sadarbībā ar vēl deviĦiem 
projekta partneriem (Eiropas Savienības dalībvalstu pilsētām) izstrādāta labās 
prakses rokasgrāmata ugunsdrošības prevencijas pasākumiem vēsturiskajās 
celtnēs; 

- Arhitektoniskā mantojuma saglabāšana ilgtspējīgas pilsētas attīstības 
nodrošināšanai, Co2ol Bricks – tiks uzsākta iepirkumu procedūras organizēšana 
projektēšanas darbu veikšanai un uzsākta būvprojekta izstrāde; 

- Rīgas Centrāltirgus attīstība – tiks izstrādāta projekta dokumentācija, t.sk. 
tehniski ekonomiskais pamatojums; 

- Rīgas pils laukuma rekonstrukcija – tiks pabeigta tehniskā projekta izstrāde Pils 
laukuma rekonstrukcijai (t.sk. inženierkomunikācijām) un sākts darbs pie 
finansējuma piesaistes projekta realizācijai būvniecības stadijā. 

� projekti, kas sekmē pilsētas sociāli ekonomisko attīstību: 
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- Apkaimju projekta ietvaros paredzēts veltīt īpašu uzmanību tām apkaimēm, kurās 
veidojās kopienas atbalsta organizācija. Departaments plāno veicināt nevalstisko 
organizāciju veidošanos apkaimēs un to sadarbību ar Rīgas domi; 

- „Radi Rīgu!”  pilsēttelpu projektu ideju attīstība. 
� projekti, kas paredz sabiedrisku ēku uzlabošanu: 

- „B ūvprojekta izstrāde objektam „Āfrikas savanna”” – tiks veikta iepirkumu 
procedūras organizēšana projektēšanas darbu veikšanai, kā arī uzsākta skiču un 
tehniskā projekta izstrāde. 

2013.gadā realizējamo projektu skaits var tikt koriăēts, Ħemot vērā pilsētas vajadzības un 
aktualitātes, kā arī pieejamos resursus un finansējuma piešėiršanu. Projektu idejas tiks izvērtētas 
nodrošinot projektu ideju sasaisti ar kopējo pilsētas stratēăisko attīstību. 
 
Būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība 

2013.gadā tiks nodrošināta pārsūdzēto lēmumu izskatīšana un pašvaldības pārstāvība 
tiesu instancēs aktuālajās tiesvedībās Departamenta kompetences ietvaros. 
 
Rīgas pilsētas infrastrukt ūras fonds un infrastruktūras nodeva 

Arī 2013.gadā liela uzmanība tiks pievērsta infrastruktūras nodevas parādnieku 
administrēšanai un nodevas parādu iekasēšanai, iekasēšanas procesa sakārtošanai, lai nodrošinātu 
plānotos infrastruktūras fonda ieĦēmumus. 

2013.gadā no Infrastruktūras fonda līdzekĜiem plānots realizēt 3 liela apjoma projektus: 
AB dambja labiekārtošana – LVL 316 497, Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 
realizācijas izvērtējums – LVL 14 036, Ainavu plāna izstrāde – LVL 5 000. LīdzekĜu piešėiršana 
no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda projektu īstenošanai plānota pēc attiecīgās pašvaldības 
institūcijas atbilstoša pieprasījuma, atbilstoši Rīgas domes noteikumiem. 

2013.gadā plānoti Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda ieĦēmumi LVL 820 000 apmērā. 
 
Sadarbība 

Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam izstrādes un Rīgas ilgtermiĦa attīstības 
stratēăijas līdz 2025.gadam aktualizācijas, kā arī jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes 
ietvaros Departaments turpinās veidot sadarbību ar dažādām mērėa grupām – uzĦēmējiem, 
valsts/pašvaldības institūcijām, NVO, iedzīvotājiem u.c. 

Departaments turpinās aktīvi iesaistīties dažāda līmeĦa darba grupās (gan ministrijās, gan 
to pakĜautībā un pārraudzībā esošajās iestādēs, gan citās iestādēs un institūcijās) atbilstoši savai 
kompetencei un pilnvarām ar mērėi nodrošināt efektīvu saziĦas procesu un operatīvu 
informācijas apmaiĦu. 
 
 
Direktora p.i. Uldis Jansons 
 
Rīgā, 2013.gada 28.februārī 


