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RĪGAS DOMES 

PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA 

VADĪBAS ZIŅOJUMS 

(2013.GADS) 
 

2013.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) 

nodrošināja savu funkciju izpildi saskaņā ar 2013.gadā apstiprinātajām budžeta 

programmām ar kopējo budžetu Ls 2 219 652 (EUR 3 158 280). 

 

Pilsētvides plānošana 

2013.gadā pabeigta Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumu izstrāde. 

Norisinājās aktīvs darbs pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes: 

 uzsākta 11 Tematisko plānojumu izstrāde un to ietvaros veicamās izpētes; 

 Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam realizācijas izvērtējums; 

 Rīgas ainavu kvalitātes mērķu noteikšana; 

 Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā 

aizsardzības zonas izpēte; 

 gruntsūdeņu līmeņu kartēšana Rīgas pilsētas robežās; 

 ūdensobjektu un krastmalu ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības 

zonas teritorijas izpēte; 

 stāvparku sistēmas sadaļas attīstības plāna izstrāde. 

2013.gadā uzsākts darbs pie Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai 

nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma izstrādes, kura mērķis ir izveidot tādu Rīgas 

pilsētas uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju telpisko 

struktūru, kas nodrošinās Rīgas starptautiskajai specializācijai atbilstošo prioritāro 

uzņēmējdarbības veidu attīstību, kā arī pakalpojumu sniegšanas un citu uzņēmējdarbības 

funkciju attīstību Rīgas apkaimju centros, šādi nodrošinot līdzsvarotu Rīgas pilsētas 

attīstību, vietējo uzņēmumu attīstību un jaunas, stabilas darba vietas. 

Uzsākta Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma izveide, kas nodrošinās ilgtspējīgu 

ostas attīstību, veicinot tās ekonomisko izaugsmi un vienlaikus samazinot ostas ietekmi 

uz pilsētvidi – Rīgas pilsētas zaļajām struktūrām, ūdeņiem un ostai pieguļošo apkaimju 

dzīvojamās vides kvalitāti – tematiskā plānojuma izstrādes procesā iesaistot gan Rīgas 

brīvostas, gan arī valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai tie kopā ar 

Rīgas pilsētas pašvaldību risinātu jautājumus kā nākotnē Rīgas brīvostai attīstīties Rīgas 

pilsētai un tās iedzīvotājiem vēlamā virzienā. 

2013.gadā uzsākta ES fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta 

„Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” īstenošana, kura ietvaros tiek risināti publiskās 

ārtelpas kvalitātes jautājumi, lai ciešā sadarbībā ar pilsētas publisko ārtelpu ikdienas 

lietotājiem pilnveidotu Rīgas pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, attīstot drošu, ērtu, 

visām sabiedrības grupām pieejamu, labi uzturētu un pievilcīgu publisko ārtelpu. 

 

Detālplānojumi, lokālplānojumi to izstrāde un īstenošana 

2013.gadā sagatavoti un pieņemti trīs Rīgas domes lēmumi par detālplānojumu 

nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai: 
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 15.01.2013. Rīgas domes lēmums Nr.5750 – par teritorijas pie Juglas ielas, 

Ūdeļu ielas un Mazās Juglas ielas; 

 19.02.2013. Rīgas domes lēmums Nr.5910 – par teritorijas starp Juglas ielu un 

Mazo Juglas ielu; 

 17.04.2013. Rīgas domes lēmums Nr.4542 – par teritorijas starp Ceraukstes 

ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi. 

Sagatavots un 18.06.2013. pieņemts Rīgas domes lēmums Nr.6334 (prot. Nr.117, 

34.§) par 24 detālplānojumu izstrādes procesa pārtraukšanu. 

Sagatavoti un pieņemti divi Rīgas domes lēmumi par lokālplānojumu izstrādes 

uzsākšanu teritorijas robežas un darba uzdevumu apstiprināšanu: 

 22.01.2013. Rīgas domes lēmums Nr.5815 – lokālplānojums kultūras un 

atpūtas parka „Mežaparks” teritorijai; 

 27.08.2013. Rīgas domes lēmums Nr.90 – lokālplānojums zemesgabalam 

Ulbrokas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922322, kadastra 

Nr.01000922438). 

Sagatavoti un pieņemti divi Rīgas domes lēmumi par lokālplānojumu nodošanu 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai: 

 22.01.2013. Rīgas domes lēmums Nr.5815 – kultūras un atpūtas parka 

„Mežaparks” teritorijai. 

 18.06.2013. Rīgas domes lēmums Nr.6333 – teritorijai starp Gustava Zemgala 

gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes 

apbūvi. 

Sagatavoti un pieņemti divi Rīgas domes lēmumi par lokālplānojumu 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu: 

 18.06.2013. Rīgas domes lēmums Nr.6332 – par kultūras un atpūtas parka 

„Mežaparks lokālplānojuma apstiprināšanu un Rīgas domes saistošie 

noteikumu Nr.221 kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijas apbūves 

un izmantošanas noteikumi; 

 22.10.2013. Rīgas domes lēmums Nr.304 – par teritorijas starp Gustava 

Zemgala  gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka 

apkaimes apbūvi lokālplānojuma apstiprināšanu un Rīgas domes saistošie 

noteikumu Nr.64 teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, 

Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi izmantošanas 

un apbūves saistošie noteikumi. 

2013.gadā kopumā izskatīti 279 zemes ierīcības un robežu noteikšanas projekti un 

432 zemes robežu apgrūtinājumu plāni, kā arī izsniegtas 1 526 izziņas par zemes gabalu 

atļauto izmantošanu. 

2013.gadā sagatavoti 143 atzinumi par plānotās vai esošās piesārņojošās darbības 

atbilstību pilsētas teritorijas plānojumam, sniegti priekšlikumi un nosacījumi atļauju 

izsniegšanai un vairāk kā 50 vēstules pašvaldības, valsts un citām institūcijām, kas saistīti 

ar vides pārvaldības jautājumiem. 

 

Rīgas vēsturiskais centrs 

Noslēdzies darbs pie Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 

plānojuma grozījumiem – stājušies spēkā un ir īstenojami Rīgas domes 18.06.2013. 

saistošie noteikumi Nr.220 „Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi””. 
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Uzsākts darbs pie Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādes, 

pamatojoties uz Rīgas domes 18.06.2013 lēmumu Nr.6330 „Par Skanstes apkaimes 

teritorijas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un 

darba uzdevuma apstiprināšanu” Lokālplānojuma izstrādes ietvaros: 

 ir veikts Sarkandaugavas upes vecās gultnes daļas teritorijas ilgtspējīgas lietus 

ūdeņu apsaimniekošanas potenciāla novērtējums; 

 tiek veikta Skanstes apkaimes grunts un gruntsūdeņu kvalitātes izpētes un 

kompleksas ģeotehniskās izpētes izstrāde; 

 31.10.2013. un 01.11.2013. norisinājās Britu padomes Nākotnes pilsētas spēle 

„Mana Skanste”, kuras laikā ciešā sadarbībā ar valsts, pašvaldības, nevalstisko 

un privāto sektoru pārstāvjiem tika rastas vairāk kā 50 un detalizētas 5 idejas 

nākotnes Skanstes apkaimes teritorijas attīstībai. 

Veikta Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 

darbības izvērtēšana: 

 Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas gājēju un velosatiksmes tīkla, 

novērtējums; 

 ēku pirmo stāvu izmantošanas un fasāžu raksturojuma izpēte Rīgas centra 

daļā; 

 Rīgas domes atbalsta zemes gabalu īpašniekiem, kuri nodrošina RVC AZ 

autentiskuma saglabāšanu un ēkas statusam un kultūrvēsturiskajai vērtībai 

atbilstošu ēku renovāciju un restaurāciju, efektivitātes novērtējums; 

 aptaujas anketas sagatavošana Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 

iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par dzīves kvalitāti; 

 ekspertu kvalitatīvie pētījumi par veiktajiem pārveidojumiem RVC – 

metodikas izstrāde. 

Sadarbībā ar UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) Latvijas Nacionālo komisiju, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekciju, Rīgas pilsētas būvvaldi un Rīgas pašvaldības aģentūras „Pilsētas arhitekta 

birojs” sagatavots retrospektīvais Rīgas vēsturiskā centra Īpašas nozīmes universālās 

vērtības pamatojums, ko UNESCO Pasaules mantojuma komitejas apstiprināja 37.sesijas 

ietvaros (Lēmums 37COM8E). 

Departaments tika pārstāvēts starptautiskās sadarbības projekta „Baltic Sea World 

Heritage – Cooperation for Prosperity” darba grupās un semināros. Projekta mērķis ir 

izveidot pamatu ilgstošai sadarbībai starp Baltijas jūras reģiona valstīm un pilsētām, kam 

ir kopīgas UNESCO Pasaules mantojuma vērtības. Projekts norisinājās 2013.gadā, tā gala 

ziņojuma iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 1.ceturksnis. 

Nodaļas darbinieki koordinēja Rīgas pilsētas pašvaldības institūciju viedokļus un 

sagatavoja nepieciešamo informāciju attiecībā uz Rīgas vēsturisko centru, kas tika 

iekļauta UNESCO Latvijas nacionālajā „Pasaules mantojuma periodiskajā ziņojumā” 

(plašs pārskats, kas tiek gatavots reizi 6 gados, ko koordinē UNESCO Latvijas Nacionālā 

komisija). 

 

Sabiedrības iesaistīšana un ārējā komunikācija 

2013.gadā notikušas divas būvniecības ieceru publiskās apspriešanas: 

 Kokneses prospekta 1a inženiertehniskā sagatavošana – skaņu vaļņa 

būvprojekts Rīgā, Mežaparka apkaimē, Gustava Zemgala gatvē, zemes gabalu 

kadastra Nr. 01000900011, Nr.01000902011, Nr.01000900017, 
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Nr.01000900045, Nr.01000900033” (saņemtas 15 iedzīvotāju rakstiskas 

atsauksmes); 

 Mobilo sakaru bāzes stacija Rīgā, Juglas apkaimē, Nautrēnu ielā b/n 

(123.grupa, 2373.grunts, zemes gabala kadastra Nr. 01001232373” (netika 

saņemtas rakstiskas atsauksmes)). 

Notikušas trīs detālplānojumu redakciju publiskās apspriešanas: 

 teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas 

grāvi, Bišumuižas apkaimē (publiskās apspriešanas laikā ir saņemti trīs 

kolektīvie iedzīvotāju iesniegumi-priekšlikumi (katrs ar 32 iedzīvotāju 

parakstiem), kā arī viens iedzīvotāja iesniegums); 

 teritorijas pie Juglas ielas, Ūdeļu ielas un Mazās Juglas ielas Juglas apkaimē 

(saņemti 10 iedzīvotāju rakstiski priekšlikumi); 

 teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu Juglas apkaimē (netika 

saņemtas rakstiskas atsauksmes). 

Notikusi 1 lokālplānojuma publiskā apspriešana: kultūras un atpūtas parkam 

„Mežaparks” (saņemtas 23 iedzīvotāju rakstiskas atsauksmes, no kurā vienu iesniegumu 

parakstījuši 34 iedzīvotāji. Kopumā viedokli snieguši 59 iedzīvotāji). 

Būvniecības ieceru publiskās apspriešanas kā pakalpojums ir nodots Rīgas pilsētas 

būvvaldes kompetencē. 

Sabiedrībai tika dota iespēja iepazīties ar RVC AZ teritorijas plānojuma un Rīgas 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu galīgo redakciju (turpmāk – TIAN) (par 

RVC AZ saņemtas 10 iedzīvotāju rakstiskas atsauksmes, par TIAN – 123 iedzīvotāju 

rakstiskas atsauksmes). 

Departamenta speciālisti ir tikušies ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, 

profesionālo organizāciju pārstāvjiem, Rīgas domes struktūrvienību un Rīgas kaimiņu 

pašvaldības pārstāvjiem, ar mērķi iepazīstināt ar izstrādāto jaunā Rīgas teritorijas 

plānojuma metodiku un sabiedrības līdzdalības programmu, kā arī diskutēt par Tematisko 

plānojumu darba uzdevumiem. Kopumā notikušas 22 tikšanās. 

Lai nodrošinātu jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes caurspīdīgumu un 

iespēju ikvienam piedalīties tā izstrādē, Departamenta mājas lapā www.rdpad.lv 

izveidota sadaļa „Jaunais Rīgas teritorijas plānojums”, kurā pieejama aktuālā informācija 

par procesu, laika grafiks, aktuālie notikumi, sanāksmju protokoli, speciālistu kontakti, 

foto galerija, iespēja izteikties u.c. aktualitātes. 

Notikušas tikšanās ar nodibinājumu „Rīga 2014” par iespējamiem sadarbības 

veidiem saistībā ar sabiedrības līdzdalības pasākumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 

izstrādē. 

Notikusi Rīgas pašvaldības un Britu padomes organizētā Nākotnes pilsētas spēle 

„MANA SKANSTE” Skanstes lokāplānojuma izstrādes ietvaros. 

2013.gada augustā un septembrī noorganizēti trīs informatīvi izglītojoši semināri 

Zviedrijas pilsētu pašvaldību darbiniekiem. 

09.10.2013. noorganizēts Hannoveres Universitātes (Vācija) Ainavu arhitektūras 

fakultātes studentu uzņemšanas pasākums – informatīvi izglītojošs seminārs par tēmu 

„Rīgas pilsētas plānošana, ainavu arhitektūra un starptautiskie projekti pilsētas attīstības 

jomā”. 

2013.gadā tika organizētas tikšanās ar Rīgas iedzīvotājiem apkaimēs par jauno 

teritorijas plānojumu. Sanāksmju laikā rīdzinieki tika iepazīstināti ar to, kas ir teritorijas 

plānojums, kā ir iespējams līdzdarboties šī dokumenta izstrādē. Šie pasākumi organizēti 
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ar citu Rīgas domes struktūrvienību un institūciju sadarbību. Kopumā notika 18 

sanāksmes. 

29.11.2013. koka ēku renovācijas centra „Koka Rīga” telpās notika biedrības 

„Esmu Grīziņkalna patriots” un Departamenta tikšanās par Grīziņkalna Grīziņkalna 

attīstības plāniem. 

Departaments nodrošināja Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 

(turpmāk – Stratēģija) un Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam (turpmāk – 

Attīstības programma) publisko apspriešanu no 24.10.2013. – 05.12.2013. 

Publiskās apspriešanas laikā iedzīvotājiem tika nodrošināta iespēja iepazīties ar 

Stratēģijas un Attīstības programmas projektiem un Stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējuma Vides pārskata projektu drukātā veidā (Rīgas domes telpās un 

izpilddirekcijās), kā arī elektroniskā formātā tīmekļa vietnē www.rdpad.lv sadaļā 

„Sabiedrības līdzdalība”. Ērtākai stratēģisko konceptu izpratnei Rīgas domes telpās tika 

izvietota izstāde ar planšetēm. 

Publiskās apspriešanas laikā tika organizētas četras tematiskās sanāksmes: 

 „Uzņēmējdarbība” (08.11.2013.); 

 „Vide un Vides pārskata projekts” (11.11.2013.); 

 „Pilsētvide” (14.11.2013.); 

 „Sabiedrība” (19.11.2013.). 

Publiskās apspriešanas ietvaros komunikācijas nodrošināšanai Departaments 

izsūtīja preses relīzes, ievietoja informatīvus ziņojumus laikrakstos, regulāri nodrošināja 

informāciju sociālos tīklos „Facebook” un „Twitter”, Departamenta darbinieki sniedza 

intervijas dažādiem plašsaziņas līdzekļiem. 

Publiskās apriešanas laikā tika saņemti aptuveni 700 priekšlikumi no 179 

adresātiem. 

 

Rīgas ilgtermiņa attīstības plānošana un uzraudzības sistēma 

Pārskata gadā tika turpināta Stratēģijas un Attīstības programmas izstrāde. 

Dokumentu izstrādes laikā notika dažādas sanāksmes ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, 

nevalstiskām organizācijām, valsts iestādēm un kaimiņu pašvaldībām.  

Tika veiktas vairākas izpētes un iepirkti vektordati Rīgas pilsētvides attīstību 

raksturojošo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības novērtēšanai, sagatavoti 11 

lielformāta plakāti, organizētas publiskās apspriešanas sanāksmjes, izstrādāts pētījums 

„Ziepniekkalna (Vienības gatvei pieguļošās zonas) un Spilves teritoriju potenciāla 

izvērtējums industriālo parku attīstībai”, veikta visaptveroša Stratēģijas un Attīstības 

programmas saturiskā un stilistiskā koriģēšana, sagatavots stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējuma projekts Stratēģijai un Attīstības programmai. 

Departaments līdzdarbojās vairākos pasākumos, kas saistīti ar pilsētas 

stratēģiskajiem izaicinājumiem, piemēram, tika nodrošināta dalība: 

 ārvalstu investoru padomes Latvijā organizētajā Transporta darba grupā; 

 Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Konsultatīvajā padomē publiskās 

privātās partnerības jomā; 

 Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(turpmāk – VARAM) darba grupā par Teritoriālo attīstības indeksu 

aprēķināšanas metodikas aktualizāciju: priekšlikumu izstrāde un Rīgas pilsētas 

interešu definēšana; 
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 priekšlikumu „Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm”, kā arī 

Latvijas Republikas Finanšu ministrijas koncepcijas par Eiropas Savienības 

fondu ieviešanu 2014.–2020.gadam izstrādē; 

 VARAM sanāksmē par Galvaspilsētas likumu ūdeņu kontekstā; 

 Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas sanāksmē par Dzelzceļa integrēšanu 

Pilsētas sabiedriskā transporta tīklā, intermodālajiem transportmijas punktiem 

un Rail Baltica ievadu maršrutiem Rīgā; 

 sanāksmēs ar Rīgas brīvostas pārstāvjiem; 

 EUROCITIES ietvaros organizētajā tikšanās ar Dženovas un Londonas 

pārstāvjiem par migrācijas problēmām Rīgā un par pilsētas gatavību uzņemt 

citu tautību un kultūru pārstāvjus nākotnē; 

 Latvijas Arhitektu savienības diskusijā par „Identitāti”, kurā Departamenta 

pārstāvis referēja par „Rīgas identitāti”; 

 radošās nedēļas „RADI” pasākumos ar pilsētplānotāja Čārlza Landrija dalību; 

 vairākās sanāksmēs ar valsts nozaru ministrijām, Pierīgas pašvaldību 

pārstāvjiem un Rīgas plānošanas reģionu par aktuāliem jautājumiem; 

 Latvijas Lielo pilsētu asociācijas sanāksmēs par pašvaldību attīstības 

jautājumiem; 

 sapulcē ar Latvijas Riteņbraucēju apvienību par pilsētvidi; 

 nākotnes pilsētas spēles „Mana Skanste” ekspertu žūrijā; 

 sanāksmē ar Urban Institute pārstāvjiem par projektu „Vietējo pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana” un Departamenta 

potenciālā atbalsta sniegšana šī projekta īstenošanā kādā no Rīgas apkaimēm; 

 radošo kvartālu un teritoriju asociācijas pasākuma paneļdiskusijā; 

 „Rīgas pilsētas ilgtermiņa enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.–

2020.” izstrādē un apspriešanas sanāksmēs; 

 VARAM darba grupā „Teritoriju attīstības indeksu pilnveidošana” un 

informatīvā ziņojuma „Par risinājumiem teritorijas attīstības indeksa 

pilnveidošanai, kā arī turpmākai pielietošanai Eiropas Savienības fondu 

2014.–2020.gadam plānošanas periodā” izstrādes saskaņošanā ar partneriem 

Latvijas lielo pilsētu asociāciju un Latvijas pašvaldību savienību. 

Tika sniegti komentāri par Finanšu ministrijas izstrādāto Darbības programmu 

„Izaugsme un nodarbinātība” attiecībā uz iespējamo finansējumu pašvaldībai. Uzmanība 

pievērsta arī Darbības programmas sadaļām „Pilsētvides attīstība” un „Ilgtspējīga 

transporta sistēma”, kuras no Departamenta viedokļa ir būtiski papildināmas: pilsētvides 

attīstība jāvērtē plašāk – Rīgai kā reģionāla mēroga metropolei nepieciešams attīstīt 

kompleksus pilsētvides revitalizācijas projektus, kas ietver ielu, parku, kvartālu, 

degradēto teritoriju un tajā esošās apbūves renovāciju. 

Tika sagatavotas un sniegtas vairākas prezentācijas par pilsētas stratēģisko 

plānošanu un attīstības novērtēšanu, piemēram, kredītreitingu aģentūrai „Moody’s”, 

iedzīvotāju forumā „Rīga dimd – iedzīvotāji runā”, vietējiem un ārvalstu studentiem, 

konferencē „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā”. 

Departamenta darbinieki piedalījās Latvijas Universitātes 71. zinātniskajā 

konferencē, kur apakšsekcijā „Telpiskā attīstība un plānošana” posteru sesijā tika 

izstādīts Rīgas pilsētas zaļās struktūras tīklojums. 

Departaments līdzdarbojās dažādās darba grupās, piemēram, koncepcijas 

„Ģimenei draudzīga Rīga” izstrādē. 

http://www.rdpad.lv/
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2013.gadā tika sagatavots „2012.gada Pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības 

stratēģijas līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības programmas 2010.–2013.gadam 

ieviešanu” (pieejams: www.sus.lv, www.rdpad.lv), kura ietvaros sadarbībā ar SIA 

„Latvijas Fakti” tika veikta aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības 

darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem, kā arī piesaistīti nozaru eksperti, kas sniedza 

ārējo vērtējumu par stratēģisko mērķu izpildi. Pārskats tika prezentēts visās Rīgas domes 

komitejās un apstiprināts Rīgas domē. Pārskata periodā arī izstrādāts un ieviests jauns 

dizains tīmekļa vietnei www.sus.lv, uzlabojot tās funkcionalitāti un pieejamību 

apmeklētājiem. Tīmekļa vietni 2013.gadā apmeklējuši 17 228 interesentu. 

 

Vietējais ģeodēziskais tīkls 

2013.gadā Departaments, izpildot 24.07.2012. Ministru kabineta noteikumu 

Nr.497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” prasības, pabeidzis Rīgas vietējā ģeodēziskā 

tīkla apsekošanu. Apsekoti 3 442 vietējā ģeodēziskā tīkla punkti Rīgas teritorijās – 

Jaunciems, Sarkandaugava, Purvciems, Ķengargs un Centrs). Apsekošanas rezultāti 

ģeotelpiski attēloti www.rdpad.lv. 

Izstrādāta Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla attīstības koncepcija 2014.–2022.gadam, 

kas nosaka vietējā tīkla pilnveidošanas principus, teritorijas, pilnveidošanas veida izvēles 

pamatojumu, pilnveidošanas modeļus un metodes. 

Sagatavoti vietējā ģeodēziska tīkla pilnveidošanas apraksti divām Rīgas 

teritorijām – Skanste – Brasa un Torņakalns – Āgenskalns. 

Veikta pašvaldībai piederošā globālās navigācijas satelītu sistēmas (turpmāk – 

GNSS) „EUPOS
®

 - Rīga” tīkla validācija Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā. 

Pašvaldības struktūrvienības var izmantot „EUPOS
®

 - Rīga” bez maksas. Izstrādāts 

„EUPOS
®
 - Rīga” turpmākās izmantošanas un attīstības biznesa pamatojums, kurā 

izvērtēti sistēmas turpmākās darbības un attīstības varianti un to atbilstība sistēmas 

uzturēšanas/darbības mērķiem. 

 

Ģeotelpiskās informācijas aprite 

Sagatavoti un aktualizēti metadati par Departamentā pieejamām ģeotelpisko datu 

kopām un ģeotelpisko informāciju. Departamenta interneta vietnē www.rdpad.lv 

izveidota un tiek aktualizēta sadaļa „Ģeotelpiskā informācija” ar apakšsadaļām – 

„Ģeotelpisko datu kopas”, „Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija” un „Vietējais 

ģeodēziskais tīkls”. 

Ieviests pēcapmaksas līgums norēķiniem par pakalpojumiem ar mērniekiem par 

divu pakalpojumu („Topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana no 

topogrāfiskās informācija datubāzes” un „Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija 

topogrāfiskās informācijas datubāzē”) apmaksu. 

Veikta mērnieku aptauja par apmierinātību ar Departamenta Ģeomātikas pārvaldes 

sniegto e-pakalpojumu „Topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana”. 

Aptaujas rezultāti rāda, ka 90% ir apmierināti ar pakalpojumu, informēšanu un sadarbību 

ar Departamenta Ģeomātikas pārvaldi. Ieteikumi ir izvērtēti un daļēji ņemti vērā vai tiks 

ņemti vērā turpmākajās e-pakalpojumu izstrādēs. 

Konvertēta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāze (turpmāk – 

ADTI DB) atbilstoši 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.281 „Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 

specifikācijai. 

http://www.rdpad.lv/
http://www.sus.lv/
http://www.rdpad.lv/
http://www.sus.lv/
http://www.rdpad.lv/
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Veikta datu sinhronizācija ar SIA „Rīgas ūdens” un uzsākta datu sinhronizācija ar 

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. 

23.07.2013. izstrādāti un pieņemti jauni Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.6 

„Augstas detalizācijas topogrāfiskas informācijas aprites saistošie noteikumi”, kas regulē 

augsta detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti Rīgas pilsētā. 

2013.gada periodā organizēta Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomes 

50.sēde Spīķeros, kurā tika apspriestas problēmas augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas apritē Rīgas pilsētā, kā arī notikušas regulāras tikšanās ar Latvijas 

ģeotelpiskās informācijas aģentūru un Valsts zemes dienestu. 

 

Būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība 

2013.gadā Departaments turpināja veikt būvniecības procesa tiesiskuma 

uzraudzības funkcijas. 

Departaments ir izdevis: 

 71 administratīvo aktu, ar kuriem atstāti spēkā Rīgas pilsētas būvvaldes 

pieņemtie lēmumi; 

 42 administratīvos aktus par Rīgas pilsētas būvvaldes pieņemto lēmumu 

atcelšanu sakarā ar materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem; 

 183 starplēmumus; 

 60 cita veida galīgos lēmumus administratīvajās lietās. 

Departamenta pārziņā atrodas 111 tiesvedības lietas. 

Departaments ir gatavojis dienesta vēstules, priekšlikumus, sniedzis skaidrojumus 

un atzinumus Rīgas pilsētas būvvaldei, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijai, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Lielo pilsētu asociācijai, Latvijas 

Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Lielrīgas reģionālajai 

vides pārvaldei un citām valsts un pašvaldību institūcijām jautājumos, kas saistīti ar 

teritorijas plānošanu un būvniecību, t.sk. par normatīvo aktu projektiem. 

 

Infrastruktūras nodevas administrēšana 

2013.gadā Departaments ir turpinājis darbu pie pašvaldības nodevas par 

pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā (turpmāk – Nodeva) 

administrēšanas uzlabošanas un pilnveidošanas. 2013.gadā ir apstiprināti jauni Rīgas 

domes saistošie noteikumi „Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras 

uzturēšanu un attīstību Rīgā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), pilnveidojot Nodevas 

aprēķināšanas kārtību un ļaujot būvniecības ieceres attīstītājiem labāk izprast Nodevas 

aprēķināšanas mehānismu un to ietekmējošos rādītājus. Saistošajos noteikumos ir 

precizēta arī atlaižu un atvieglojumu piemērošanas kārtība, samaksas termiņu 

pagarināšanas kārtība, kā arī citi Nodevas piemērošanas administratīvā procesa jautājumi. 

2013.gadā Departaments ir iekasējis Nodevu par kopējo summu 

EUR 1 914 359,45. Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda (turpmāk – Infrastruktūras 

fonds), kurā tiek akumulēti ieņēmumi par Nodevu, līdzekļu izlietojums 2013.gadā 

sasniedza EUR 1 394 803,25. 2013.gada sākumā ieviešanā bija 32 Infrastruktūras fonda 

finansēti projekti, no tiem 2013.gadā pabeigti 24 projekti, savukārt no jauna uzsākti 4 

projekti. Infrastruktūras fondā līdzekļu atlikums 31.12.2013. bija EUR 1 903 053,14. 

Samērā liels Infrastruktūras fonda līdzekļu uzkrājums ir skaidrojams ar stabiliem 

iekasētās Nodevas apjoma rādītājiem, kas savukārt liecina par pozitīvām būvniecības 

attīstības tendencēm Rīgā. 

Departaments ir gatavojis lēmumus par Nodevu un pieņēmis: 

http://www.rdpad.lv/
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 15 lēmumus, ar kuriem atteica pagarināt, atlikt vai veikt izmaiņas maksājumu 

grafikā; 

 3 lēmumus, ar kuriem akceptēja izmaiņas maksājumu grafikā; 

 48 cita veida lēmumus kā brīdinājumus un lēmumus – izpildrīkojumus. 

 

Rīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana 

2013.gadā Departaments ir veicis dažādas aktivitātes uzņēmējdarbības attīstības 

veicināšanai pilsētā, piemēram, sadarbībā ar biedrību „Latvijas Mazo un vidējo 

uzņēmumu forums” līdzdarbojās iniciatīvas „Mazā biznesa diena” un Rīgas reģionālā 

semināra organizēšanā, kā arī piedalījies paneļdiskusijas „Industrial Riga” organizēšanā 

un Rīgas pilsētas pašvaldības stenda izveidošanā izstādes „Tech Industry 2013” ietvaros. 

Organizētas arī tikšanās ar Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības 

asociāciju un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem par investīciju un industriālo teritoriju 

jautājumiem pilsētā. Departaments ir piedalījies Rīgas uzņēmēju biedrības un Biznesa 

augstskolas „Turība” jauno uzņēmēju sanāksmē ar prezentāciju par Stratēģijas un 

Attīstības programmas projektiem un ar uzņēmējdarbības attīstību saistītiem faktoriem to 

ietvaros, kā arī Eiropas Komisijas organizētajā Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu 

Asamblejā Viļņā un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras organizētajā Biznesa 

forumā. 

Pētniecības jomā Departaments ir līdzdarbojies pētījuma „Rīcības plāns Rīgas 

prioritāro ekonomikas nozaru konkurētspējas paaugstināšanai” un „Rīgas darba tirgus 

analīze” izstrādē un ekspertu darba grupās. 

Departaments regulāri sniedza viedokli nozaru asociācijām par pašvaldības 

plānoto attīstību. Tāpat arī tika sniegti komentāri par Eiropas Komisijas iniciatīvu „Urban 

innovative actions” un par iespējamo pašvaldības līdzdalību Eiropas Komisijas projektu 

konkursā „Sociālās uzņēmējdarbības veicinoša sociālā inovācija un jaunie uzņēmēji”. 

24.01.2013. starp Departamentu un Minskas pilsētas izpildkomitejas Ekonomikas 

komiteju tika parakstīts sadarbības protokols, kas paredz sadarbību starp divu pilsētu 

izpildvaras pārstāvjiem ekonomisko sakaru un industriālās attīstības veicināšanas jomā. 

Sadarbībā ar citām Rīgas domes struktūrvienībām Departaments identificēja 

iespējamos sadarbības virzienus ar Taškentu. Stratēģijas izstrādes ietvaros tika organizēta 

tematiskā uzņēmējdarbības darba grupa, kuras laikā tika identificēti nepieciešami 

darbības virzieni pašvaldībā uzņēmējdarbības atbalstam un veicināšanai. 

Departaments 2013.gadā ir iesaistījies arī Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.–

2020.gadam plānošanas perioda atbilstošo dokumentu izstrādē, sadarbojoties ar Rīgas 

domes struktūrvienībām, valsts institūcijām un nodrošinot Rīgas pilsētas interešu 

pārstāvniecību arī uzņēmējdarbības attīstības jautājumos. 

2013.gadā organizēta un nodrošināta Rīgas pilsētas un partneru (10 stenda 

partneri, prezentēti vairāk kā 15 investīciju projekti) dalība izstādē „MIPIM-2013” 

Kannās, Francijā, kas ir Eiropā lielākā un prestižākā nekustamā īpašuma un investīciju 

izstāde-forums. 2013.gada izstāde pierādīja nekustamā īpašuma tirgus stabilizāciju un 

pieaugošo investoru interesi par Baltijas un Skandināvijas reģionu, kā arī to, ka Rīga, 

pateicoties regulārai un aktīvai dalībai un prezentācijai izstādē, ir ieguvusi stabilu 

atpazīstamību investoru un nekustamo īpašumu speciālistu vidū. 2013.gadā nodrošināts 

darbs pie Rīgas pilsētas un partneru reprezentācijas izstādē „MIPIM 2014” 

sagatavošanas. 

Izdota grāmata par pilsētas attīstības norisēm un tendencēm pēdējo četru gadu 

laikā „Rīga. Pilsēta, kas dzīvo 2009.-2013.”, izdoti izdevumi „Rīgas ekonomikas profils 
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2012” un „Rīga skaitļos 2012”, izveidoti izdevumu „Rīgas ekonomikas profils 2013” un 

„Rīgas ekonomikas profils 2013” maketi, kā arī nodrošināta Rīgas pilsētas raksturojuma 

iekļaušana „Life Science Cluster” partneru katalogā. 

Departaments organizē un piedalās dažādu organizāciju rīkotās aktivitātēs kā 

Latvijā, tā ārvalstīs, lai popularizētu pilsētas ekonomikas vides piedāvātās iespējas un 

informētu par aktualitātēm ekonomikas jomām. Lai veicinātu ekonomikas attīstību, 

nodrošināta Rīgas pārstāvība Latvijas tehnoloģiskā centra, Latvijas Tehnoloģiskā parka 

un starptautiskā pilsētu sadarbības tīkla EUROCITIES Ekonomikas foruma un Hanzas 

pilsētu ekonomikas foruma darbībā. 

2013.gadā Departaments turpināja sadarbību ar Rīgas prioritāro nozaru 

asociācijām, Departamenta pārstāvji aktīvi līdzdarbojās „Life Science Cluster” projektā, 

sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju nodrošināja 

starptautiska semināra „Industrial Riga” norisi un pilsētas reprezentāciju izstādē 

„TechIndustry 2013”. Iesaistot plašu uzņēmēju auditoriju, ir izstrādāts rīcības plāns Rīgas 

prioritāro ekonomikas nozaru konkurētspējas paaugstināšanai un Rīgas darba tirgus 

analīze. 

Departaments nodrošina ārvalstu investoru un uzņēmēju intereses pārstāvošu 

investoru informācijas pieprasījumu apstrādi. 2013.gadā sniegtas konsultācijas 

uzņēmējiem no Igaunijas, Lielbritānijas, Krievijas, Čehijas, Indijas, Apvienotajiem Arābu 

Emirātiem un Nīderlandes, kā arī regulāri sniegta informācija par Rīgu un 

uzņēmējdarbības iespējām pilsētā Čehijas-Latvijas, Beļģijas-Latvijas, kā arī Vācijas-

Latvijas lietišķās sadarbības struktūrām. 

Departaments ir sekmējis mazo un vidējo uzņēmējdarbību pilsētā, organizējot 

semināru „Mazā biznesa diena”, izveidojot un publiskojot informāciju par Rīgā 

strādājošajiem jaunajiem uzņēmējiem un īstenojot grantu programmu „Atspēriens”. 

Sadarbībā ar A/S „SWEDBANK” organizētās grantu programmas ietvaros tās piektā 

realizācijas gadā tika nodrošināta bankas līdzfinansējuma saņemšana Ls 46 000 

(EUR 65 452) apmērā un Departaments ir nodrošinājis divu uzņēmējdarbības ideju 

konkursu norisi, kura ietvaros tika saņemti 205 pieteikumi un atbalsts piešķirts 16 jaunām 

uzņēmējdarbības idejām, piešķirot kopumā Ls 92 937,20 (EUR 132 237,72). Kopš 

programmas uzsākšanas tās realizācijai kopumā atvēlēti Ls 500 000 (EUR 711 436) un ir 

atbalstītas 100 jaunas idejas. 

 

Projektu sagatavošana un administrēšana 

Departaments 2013.gadā sadarbībā ar dažādām iestādēm ir turpinājis ieviest un 

sagatavojis šādus projektus: 

 

1. Rīgas Ziemeļu transporta koridors 

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

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

atrodas pilsētas austrumu daļā, un turpinās līdz pat pilsētas rietumu daļai, kur pieslēdzas 

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

savienojumu ar TEN-T autoceļu tīklu. Ziemeļu koridors ir arī daļa no Ziemeļu ass, kura 

veicina Eiropas Savienības savienojumu ar kaimiņu reģioniem, konkrēti, Krieviju. 

Turklāt Ziemeļu koridora projekts uzlabo Ventspils un Liepājas ostas transporta iespējas 

un šo ostu savienojumu ar Latvijas ziemeļaustrumu rajoniem un Krieviju. 

2013.gadā veikti projekta sagatavošanas un priekšizpētes darbi ar mērķi atslogot 

no transporta radītās slodzes Rīgas centru, uzlabot vides stāvokli pilsētas centrā un 
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pilsētvides kvalitāti kopumā. 2013.gada nogalē projekta īstenošanai piešķirts 

līdzfinansējums TEN-T atbalsta programmas ietvaros. 

 

2. Arhitektoniskā mantojuma saglabāšana sabalansētas pilsētas attīstības 

nodrošināšanai (CO2OL BRICKS) 

Projekta „Co2ol Bricks” mērķis ir rast tehnoloģiskus risinājumus 

energoefektivitātes paaugstināšanai vēsturiskās ēkās, saglabājot to kultūras mantojumu 

vai vēsturisko vērtību, uzsvaru projekta ietvaros liekot uz vēsturiskām, no ķieģeļiem 

būvētām ēkām. 

2013.gadā turpināta projekta īstenošana, t.sk. organizēta iepirkuma procedūra 

projektēšanas darbu veikšanai, veikta skiču tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana. 

2013. gadā veikta ēkas Maskavas ielā 8 rekonstrukcija, tajā paredzot dažādu siltinājuma 

materiālu izbūvi. Šāda pieeja veikta ar mērķi sasniegt vienu no projektu uzstādījumiem – 

rast piemērotākos risinājumus vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas jomā. 

Projekta īstenošana ir noslēgusies 31.12.2013. 

 

3. Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas 

revitalizācija 

Projekta mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradētās teritorijas, kvartālā starp 

Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielām, revitalizāciju saskaņā ar Rīgas centra un tā 

aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, pārvēršot to par iedzīvotājiem un tūristiem 

publiski pieejamu kultūras, izglītības un atpūtas telpu. 

2013.gadā projekta ietvaros noslēdzās būvdarbi Spīķeru kvartālā un Daugavas 

krastmalā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam, t.sk. izveidota labiekārtota Spīķeru kvartāla 

teritorija, renovēta un rekonstruēta Daugavas krastmala, nodrošinot drošu un ērtu 

piekļuvi, un izveidojot gājēju un riteņbraucēju celiņus un veicot citus teritorijas 

labiekārtošanas darbus. 

Īstenojot projektu papildus tika paredzēta skeitparka izbūve Daugavas labā krasta 

promenādē kā nozīmīgs papildu objekts aktīvās atpūtas cienītājiem. 2013.gadā izsludināts 

un saņemts piedāvājums iepirkumam skeitparka būvdarbu veikšanai un veikti skeitparka 

izbūves darbi. 

 

4. Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana 

Projekta mērķis ir attīstīt Grīziņkalna koka arhitektūras kultūrvēsturisko 

kompleksu kā starptautiski atzītu nacionālas nozīmes kultūras tūrisma objektu. 

Projekta īstenošana noslēgusies 5.01.2013. Projekta ietvaros veikta pilna Krāsotāju 

ielas 12 ēkas renovācija, iekļaujot visas ēkas pilnīgu rekonstrukciju un restaurāciju, 

saglabājot un izceļot tās autentiskumu, kā arī labiekārtojot teritoriju. Tika uzbūvēta arī 

saimniecības ēka. Ēka gar Lienes ielu, izbūvēta izstāžu zāle koka karkasa konstrukcijās 

un balkons 2.stāva līmenī u.c. projektā paredzētie uzlabojumi. Restaurētās ēkas 1.stāvā 

izveidotas biroja telpas un informācijas centrs, savukārt, ēkas 2.stāvā restaurētas četras 

telpas (dzīvokļi), kuros izvietotas pastāvīgās ekspozīcijas ar mērķi atainot dažādu laiku 

sadzīvi. Ēku komplekss ekspluatācijā nodots 2013.gada februārī. 

 

5. Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija 

Projekta mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju Grīziņkalnā un 

Miera dārza revitalizāciju, pārvēršot to par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu 

kultūras un atpūtas telpu. 
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2013.gadā projekta ietvaros tika izsludināti būvdarbu iepirkumi Miera dārza 

rekonstrukcijai, Ziedoņdārza un Grīziņkalna parka revitalizācijai, kā arī turpināta 

tehnisko projektu izstrāde ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcijai. 

 

6. Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcija, 1.posms 

Projekta mērķis ir likvidēt esošo ielu krustojumu un izveidot vienlīmeņa 

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 daļas – vienlīmeņa laukuma – veidu, kur kopējā struktūrā tiek 

apvienota gan gājēju, gan velobraucēju, gan autotransporta un sliežu transporta 

(tramvaja) kustība ar prioritāti gājējiem. 

2013.gadā projekta ietvaros saņemts plānošanas un arhitektūras uzdevums ar 

mērķi atjaunot un palielināt Āgenskalna tirgus kā Āgenskalna apkaimes centra lomu, 

piesaistīt jaunus iedzīvotājus un pakalpojumu ņēmējus, kas savukārt veicinās 

uzņēmējdarbības attīstību. Papildus projektā veikta objekta tehniski ekonomiskā 

pamatojuma izstrāde (analizēta esošā situācija, izvirzīta projekta stratēģija un 

alternatīvas, sniegts risinājumu apraksts, veikts ietekmes uz satiksmes organizāciju 

novērtējums, kā arī projekta izmaksu – ieguvumu un risku analīze). 

 

7. Reģionālās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu 

talantu piesaistei inovāciju nozarēs 

Projekta mērķis ir uzlabot reģionālo politiku nodarbinātības jomā ar inovācijām 

saistītajās nozarēs, veicināt pētniecību, jaunās tehnoloģijas un inovācijas, sekmēt 

novatorisko uzņēmējdarbības formu attīstību, jaunu potenciālu talantu piesaistei šīm 

nozarēm. 

2013.gadā turpināta projekta īstenošana, t.sk. veiktas izglītības, pētniecības un 

uzņēmējdarbības u.c. sektoru ekspertu 18 intervijas, veikta labās prakses sešu piemēru 

izpēte, publicēti divi raksti žurnālos, sagatavotas 223 projekta brošūras projekta mērķa 

grupai (studentiem, pasniedzējiem, zinātniekiem, ekspertiem, uzņēmējiem utt.), notikušas 

divas tikšanās ar partneriem, organizēta mērķauditorijas informēšana par projektu trīs 

pasākumos u.c. aktivitātes. 

 

8. Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās 

Projekta mērķis ir vērsts uz ugunsdrošības pasākumu ieviešanu un uzlabošanu 

vēsturiskajās ēkās, īpašu uzmanību pievēršot vēsturiskai koka apbūvei. 

2013.gadā turpināta projekta īstenošana, t.sk. izstrādāta rokasgrāmata par 

ugunsdrošību vēsturiskās ēkās, sagatavotas 24 faktu lapas vadošajam partnerim labās 

prakses rokasgrāmatas izstrādei, izveidots sadarbības tīkls pieredzes apmaiņai, kā arī 

organizēti trīs lokālie forumi (projekta mērķgrupām Rīgā) u.c. 

 

9. Projekts „CITIE4DEV” „Piekļuve labai, tīrai un taisnīgai pārtikai: 

„pārtikas kopienu” pieredze” 

Projekta mērķis ir veicināt veselīgas pārtikas lietošanu izglītības iestādēs un 

rīdzinieku uzturā, kā arī radīt priekšnoteikumu šādas pārtikas izplatīšanai pilsētā: izglītot 

rīdziniekus un īpaši skolēnus par veselīgas pārtikas nozīmi un veselīgas ēšanas 

pamatprincipiem – tīrs, drošs un garšīgs ēdiens. 
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Projekts noslēdzās 31.03.2013., tā ietvaros rīdzinieki un pilsētas viesi varēja 

nogaršot veselīgu un uz attīstību orientētu pārtiku, kā arī izglītoties par atbildīga patēriņa 

un vietējo tradīciju saglabāšanas nepieciešamību. 

Projekta ietvaros, divus gadus Rīgas pilsētas svētku laikā tika organizēta „Garšas 

meistaru iela”, kur pavāri no labākajiem Rīgas restorāniem apmēram 40 000 

apmeklētājiem piedāvāja nogaršot un sniedza informāciju par ēdieniem, kā arī veselīgu 

un kvalitatīvu pārtiku, kas audzēta atbilstoši dabas resursu saglabāšanas un ilgtspējīgas 

attīstības principiem. Projekta laikā 19 Rīgas skolās, 2 366 skolēni ir noklausījušies 

izglītojošas lekcijas par projektu un tā vēstījumu par to kā veicināt globalizācijas seku 

mazināšanos un pieturēšanos pie vietējām tradīcijām. Tāpat tika prezentēta projekta 

Ceļojošā izstāde, kuras laikā apmeklētāji tika informēti par pārtikas apgādes politiku un 

ilgtspējīgu attīstību, kā arī patērētāju lomu pieprasījuma veidošanā pēc kvalitatīvas 

pārtikas. Rīgas partnervalstis projekta laikā arī prezentēja Ceļojošo izstādi un realizēja 

starptautiskas nozīmes konferences un izstādes. 

 
10. Dižozolu ielas rekonstrukcija, 1.posms 

Projekts paredz Dižozolu ielas labiekārtojumu, ielas paplašinājumu gājējiem, gara 

daudzfunkcionāla soliņa 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 zaļie stādījumi un atpūtas vietas. Plānota 

auto novietņu organizēšana, nodrošinot arī īslaicīgu auto novietņu skaitu pie 

bērnudārziem. 

2013.gadā projekta ietvaros saņemts plānošanas un arhitektūras uzdevums ar 

mērķi atjaunot un palielināt Dižozolu ielas kā Ziepniekkalna apkaimes centra lomu. 

Papildus projektā veikta objekta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde (analizēta 

esošā situācija, izvirzīta projekta stratēģija un alternatīvas, sniegts risinājumu apraksts, 

veikts ietekmes uz satiksmes organizāciju novērtējums, kā arī projekta izmaksu – 

ieguvumu un risku analīze). 

 

11. Pils laukuma rekonstrukcijas projekts 

Projekta mērķis ir veikt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Pils 

laukuma rekonstrukciju, lai uzlabotu esošo un nodrošinātu turpmāko objekta sniegto 

kultūrvēsturisko procesu norisi, kā arī uzlabot teritorijas sasaisti ar Daugavas krastmalu 

un pasažieru ostas teritoriju. 

2013.gadā projekta ietvaros konstatēta nepieciešamība integrēt apakšzemes 

inženierkomunikāciju risinājumus tehniskajā projektā un uzsāktas sarunaspar šo iespēju . 

 

12. Projekta „Āfrikas savanna” būvprojekta īstenošana 

Projekta mērķis ir uzlabot pilsētas rekreatīvo infrastruktūru. Projekta specifiskais 

mērķis ir izstrādāt būvprojektu Rīgas Zooloģiskā dārza ekspozīcijai „Āfrikas savanna”, 

īstenojot to vairākās kārtās – zebru, antilopju, strausu māja, huzārpērtiķu un pušķausu 

cūku māja, putnu māja. 

2013.gadā projekta ietvaros atkārtoti izsludināts iepirkums tehniskā projekta 

izstrādei ekspozīcijai „Āfrikas savanna” Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, 

iesniegtais piedāvājums neatbilda nolikuma prasībām. 
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13. Zinātnes saite. Inovācijas ekonomikas attīstībai un uzņēmējdarbības 

atbalstam Baltijas jūras reģionā 

Projekta mērķis ir izveidot konsultāciju un kontaktpunktu tīklu Baltijas jūras 

reģionā, lai nodrošinātu ērtu pieejamību informācijai par iespējām, ko piedāvā esošie liela 

mēroga pētniecības infrastruktūras centri Baltijas jūras reģionā. 

2013.gadā turpināta projekta īstenošana, t.sk. projekta ietvaros organizētas divas 

konferences, veiktas 80 individuālās konsultācijas uzņēmējiem un zinātniekiem, 

sagatavoti 700 projekta publicitātes bukleti un preses relīzes, notikušas trīs partneru 

tikšanās. 

 

14. Pilsētvidē integrētas gājēju satiksmes tīkla sistēmas attīstība  

Projekta mērķis ir attīstīt gājēju zonas Vecrīgā un ārpus tās, uzlabojot pilsētvides 

pieejamību dažādām tās lietotāju grupām.  

2013.gadā projekta ietvaros veikta izpēte, nodrošināts darbs pie Pilsētvidē integrētas 

gājēju satiksmes tīkla sistēmas attīstības koncepcijas sagatavošanas un nepieciešamo 

turpmāko pētījumu identificēšanas.   

2013.gadā projekta attīstībai tika izveidota Gājēju ielas attīstības koncepcijas 

darba grupa un notikusi darba grupas sēde. Tika sagatavots projekta pieteikums Rīgas 

pilsētas infrastruktūras fonda līdzekļu piešķiršanai tehniskā projekta izstrādei. 

 

15. Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (CoHaBit) 

Projekta mērķis ir Eiropas Savienības aizsargājamo jūras piekrastes biotopu 

saglabāšana dabas parkā „Piejūra” un tam pieguļošajās teritorijās. 

2013.gadā sadarbībā ar Carnikavas novada domi (vadošais partneris), Saulkrastu 

novada pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldi un biedrību „Baltijas krasti” tika 

pārstrādāts sagatavotais projekta iesniegums un atkārtoti iesniegts izskatīšanai Eiropas 

Kopienas vides finanšu programmas „LIFE+” Daba un bioloģiskā daudzveidība 

apakšprogrammas projektu  konkursā, kurā ir iespējams pieteikt projektus, kas ir saistīti 

ar „NATURA 2000” teritoriju saglabāšanu un attīstību. 

 

16. (MEAN) – Eiropas metropoļu iedzīvotāju tīklojums 

Projekta mērķis ir projekta partnerpilsētu iedzīvotājiem nodrošināt iespēju 

savstarpēji sadarboties, gūt pieredzes un informācijas apmaiņu un piedalīties pilsētas 

attīstības procesā, attīstīt Eiropas identitātes izjūtu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības. 

2013.gadā projekta iesniegums tika pārstrādāts un atkārtoti iesniegts izskatīšanai 

Eiropas kopienas finanšu programmas „Eiropa pilsoņiem” 1.darbības 1.pasākuma 

2.apakšpasākumā „Sadraudzības pilsētu tīklojums” projektu konkursā.  

 

Personāla politika 

Departamenta amata vietu skaits 2013.gada sākumā bija 111 amata vietas, bet 

gada beigās – 116 amata vietas. Amata vietu skaita palielinājums saistīts ar darbu pie 

jaunā Rīgas teritorijas plānojuma un Rīgas jauno stratēģisko dokumentu izstrādes, ar 

nepieciešamību uzsākt jauna Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonu (turpmāk – RVC 

AZ) teritorijas plānojuma izstrādi, kā arī lai varētu pilnvērtīgi veikt augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aktualizāciju, t.sk., informācijas sinhronizāciju ar 

inženierkomunikāciju turētājiem Rīgas pilsētas pašvaldībā un vadītu Rīgas vietējā 

ģeodēziskā tīkla attīstības projektu, un citus projektus, kas saistīti ar ģeotelpiskās 

informācijas aprites nodrošināšanu. 
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2013.gadā darbā Departamentā pieņemti 25 darbinieki un 22 darbinieki izbeiguši 

darba attiecības, ieskaitot darbiniekus, kas nodarbināti Departamenta realizētajos 

projektos. 

Departamenta darbinieku kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu nodrošina regulāri 

semināru un kursu apmeklējumi atbilstoši Departamenta budžetā darbinieku mācībām 

paredzētajiem finanšu līdzekļiem. 

2013.gadā Departamentā nodrošinātas 8 prakses vietas dažādu augstāko izglītības 

iestāžu studentiem. 

 

Kvalitāte un risku vadība 

2013.gadā tika izvērtētas Departamenta funkcijas un izstrādāts jauns 

pretkorupcijas pasākumu plāns, kurā iekļautas sadaļas par pilsētas ekonomikas 

konkurētspējas veicināšanas, sabiedrības iesaistīšanas, publisko pakalpojumu sniegšanas 

un citu funkciju korupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumiem.  

2013.gada aprīlī Departamentā notika kvalitātes vadības sistēmas 1.uzraudzības 

audits, kurš apliecināja Departamenta izveidotās sistēmas atbilstību ISO 9001:2009 

standarta prasībām. Tika veikti 6 kvalitātes vadības sistēmas auditi Departamenta 

struktūrvienībās, kā arī tika uzlaboti vairāki Departamenta pakalpojumi un procesi. 

 

Iepirkumi 

2013.gadā Departaments veiksmīgi īsteno savas funkcijas ņemot vērā iepirkumu 

specifiku. Pašvaldības iepirkumu nodaļa ir veikusi 67 iepirkumus, 2013.gadā uzsākti trīs 

iepirkumi, kas ir izvērtēšanas stadijā. 

 

IT risinājumi/e – pakalpojumi 

2013.gadā tika pilnveidotas mājas lapas www.rdpad.lv, www.apkaimes.lv un 

www.sus.lv, kā arī izstrādāta un ieviesta mājas lapas www.investeriga.lv jaunā versija, 

kurā regulāri tiek atjaunota informācija par uzņēmējiem nozīmīgiem jautājumiem. 

Izstrādāta Departamenta mājas lapu attīstības koncepcija, kas definē Departamenta 

kompetencē esošo mājas lapu optimizāciju, kā arī  nosaka galvenās vadlīnijas mājas lapu 

turpmākai attīstībai. 

2013.gadā ieviests jauns e-pakalpojums – „Topogrāfiskās informācijas  

sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes”, kā arī uzsākta 2 

jaunu e-pakalpojumu: „Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana” un „Rīgas pilsētas ielu 

sarkano līniju lejupielāde” izstrāde. 

2013.gadā Departaments piedalījās Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra 

organizētajā projektā par Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (turpmāk – RĪĢIS) 

koncepcijas izstrādi. Koncepciju plānots pabeigt 2014.gada pirmajā ceturksnī. 

Sadarbībā ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru nodrošināta pāreja no 

LVL uz EUR sistēmās – Nekustamā īpašuma datu pārlūkošanas sistēmā (turpmāk – 

NEKIP), Rīgas domes klientu attiecību vadības sistēmā (turpmāk – KAVIS) un 

Universālā darba vieta (turpmāk – UDV). 

Nodrošināta ģeotelpiskās informācijas datu sakārtošanas, optimizēšanas un 

strukturālas uzbūves procesa definēšana un uzsākšana, lai sekmētu Rīgas pašvaldības 

uzkrātās, pasūtītās un apkopotās ģeotelpiskās informācijas operatīvu pieejamību Rīgas 

pilsētas pašvaldībā. 
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Dokumentu pārvaldība un klientu apkalpošana 

Departamenta apritē 2013.gadā ir saņemti 12 187 korespondences dokumenti, 

nosūtīti 7 475 korespondences dokumenti, saņemti/nosūtīti 4 534 dienesta 

korespondences dokumenti, sagatavoti 2 959 faktu fiksējošie dokumenti (pilnvaras, 

izziņas, atzinumi, akti, ziņojumi, plāni), izdoti 813 iekšējie normatīvie akti (rīkojumi, 

personālrīkojumi, reglamenti, iekšējie noteikumi, instrukcijas), noslēgti 235 līgumi (t.sk., 

Rīgas domes vārdā), kā arī sagatavoti un/vai izskatīti 176 Rīgas domes lēmumprojekti un 

39 Rīgas domes iekšējie normatīvie akti. 

Departamentam ieviešot jaunus e-pakalpojumus un ikdienas darbā uzsākot strādāt 

ar KAVIS Rezolūciju moduli, 2013.gadā ievērojami palielinājusies elektronisko 

dokumentu aprite, kas salīdzinājumā ar 2012.gadu pieaugusi par 274%. Elektronisko 

dokumentu aprites palielināšanās tendence ir vērtējama ļoti pozitīvi, jo tādējādi 

pašvaldības resursi tiek izmantoti pārdomāti un atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju iespējām, 

kā arī, paātrinoties dokumentu apritei, klienti tiek atviegloti no birokrātijas sloga. 

Arī 2013.gadā tika nodrošināta stingra dokumentu izpildes termiņu kontrole. Lai 

uzlabotu dokumentu apriti Departamentā, tika apstiprināti grozījumi Departamenta 

21.11.2012. iekšējos noteikumos Nr.DA-12-13-nts „Dokumentu pārvaldība Rīgas domes 

Pilsētas attīstības departamentā”. 

 

Departamenta galvenie darbības virzieni 2014.gadā 

 

Teritorijas plānošana 

2014.gadā Departaments jaunā teritorijas plāna ietvaros turpina darbu pie jau 

uzsāktajiem tematiskajiem plāniem, kurus plānots pabeigt 2014.gada beigās. 

Tāpat turpinās darbs pie tematisko plānojumu izstrādes ietvaros veicamajām 

izpētēm: 

 juridiskais pētījums par pašvaldības un privātā sektora sadarbības formām 

teritorijas plānošanas procesu ietvaros; 

 gruntsūdeņu līmeņu kartēšana; 

 sabiedriskā transporta un stāvparku attīstības plāna izstrāde; 

 stāvvietu infrastruktūras attīstības plāns; 

 apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās 

struktūras stiprināšanai; 

 apstādījumu struktūras un publiskās ārtelpas vadlīnijas. 

2014.gadā plānots uzsākt Sarkano līniju lokālplānojuma izstrādi, kā arī 

lokālplānojumu izstrādi Rīgas administratīvās teritorijas daļām – zemesgabaliem Slokas 

ielā 65 (kadastra Nr.01000640177), Mildas ielā 6 (kadastra Nr.01001132228), Berģu ielā 

4 (kadastra Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, 

Nr.01000922556), un Rīgas administratīvās teritorijas daļām – zemesgabaliem Mednieku 

ielā 7 (kadastra Nr.01000180028), Bez adreses (kadastra Nr.01000180026), Dainas ielā 8 

(kadastra Nr.01000330147), Skolas ielā 32 (kadastra Nr.01000200017), Tallinas ielā 6 

(kadastra Nr.01000230130) un Tallinas ielā 10 (kadastra Nr.01000230024). 

2014.gadā plānota Skanstes apkaimes lokālplānojuma 1.redakcijas un vides 

pārskata izstrāde un to publiskā apspriešana. 

 

Vēsturiskais centrs 

1.RVC AZ teritorijas plānojuma izstrāde. Ņemot vērā, ka RVC AZ teritorijas 

plānojuma darbības termiņš beigsies 2018.gadā, ir nepieciešams uzsākt jauna RVC AZ 
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teritorijas plānojuma izstrādi, kas atbilstu Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem 

Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Saskaņā 

ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu (12.panta pirmā daļa un 32.pants) pašvaldība 

izstrādā tematisko plānojumu, kurā risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu 

nozaru attīstību vai specifisku tematu. 

Pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi tūristu plūsma, kas nereti apgrūtina ikdienas 

pilsētas centra publiskās ārtelpas lietošanu. Tāpat pieaugusi tendence ielas publisko 

ārtelpu izmantot plašāk – ielu tirdzniecībai un kafejnīcu izvietošanai, sevišķi Vecrīgā un 

Rīgas vēsturiskā centra kodola daļā. Tādējādi rodas nepieciešamība rast kompleksus 

risinājumus nodrošināt publiskajā ārtelpā daudzveidīgo sabiedriskās dzīves pieprasījumu. 

Departaments, strādājot pie teritorijas plānojuma grozījumiem, laika posmā no 

2006.–2013.gadam, ir saņēmis vairākus priekšlikumus par ielu šķērsprofilu pārskatīšanu, 

kā arī Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes aicinājumu turpmākajā 

RVC AZ plānošanas procesā izstrādāt vienotu zaļās struktūras, gājēju un vieglā 

transporta (velo, moto) tīklu un to skaidrot, ievērojot nepieciešamību pēc velonovietnēm, 

gājēju pārvietošanās drošumu u.c. aspektus. 

Plānots sagatavot Rīgas centrālās daļas publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma 

1.redakciju (pasākums turpināms 2015.gadā). 

2.RVC AZ teritorijas plānojuma darbības izvērtējuma veikšana. Saskaņā ar 

Teritorijas attīstības plānošanas likumu (12.panta trešā daļa) pašvaldībai jākoordinē un 

jāuzrauga vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un tematisko 

plānojumu īstenošana. Ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušo Latvijas Arhitektu 

savienības biedru, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja, kā arī 

Departamenta izveidotās RVC AZ teritorijas plānojumu izstrādes darba grupas viedokli, 

ir nepieciešams detalizēti izvērtēt esošā plānojuma darbības rezultātus – kā pozitīvo, tā 

arī iespējamo negatīvo ietekmi uz pilsētas attīstību, un pamatojoties uz to izvērtēt 

principiāli jauna plānojuma izstrādes nepieciešamību. RVC AZ plānojuma uzraudzība un 

novērtēšana sastāv no kvantitatīvo datu analīzes, kvalitatīvajiem vērtējumiem, iedzīvotāju 

aptaujām un Pārskata sagatavošanas pēc 2009.gadā izstrādātās RVC AZ plānojuma 

izvērtēšanas sistēmas vadlīniju metodikas: 

 kvalitatīvo vērtējumu par vēsturiskās apbūves, plānojuma struktūras 

saglabāšanu un pārveidojumiem Rīgas vēsturiskajā centrā; 

 kvalitatīvais vērtējums par jaunās apbūves ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi un 

autentiskajām vērtībām Rīgas vēsturiskajā centrā; 

 RVC AZ mājokļa attīstība no 2006.gada; 

 iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana par dzīves kvalitāti RVC AZ; 

 konstatēto aktuālo jautājumu, kas skar RVC AZ teritorijas plānojumu, 

apspriešanai tiek organizēti semināri un publiskas diskusijas ar atbildīgo Rīgas 

domes struktūrvienību un iestāžu, kā arī neatkarīgu ekspertu un nevalstisko 

organizāciju līdzdalību; 

 kvalitatīvo vērtējumu, iedzīvotāju aptauju, semināru un diskusiju apkopošanas 

rezultātā tiktu sagatavots pārskats. 

Plānots sagatavot RVC AZ teritorijas plānojuma darbības izvērtējuma pārskatu par 

apbūves pārveidojumiem, mājokļa attīstību un dzīves vides kvalitāti iedzīvotāju 

vērtējumā (RVC AZ teritorijas plānojuma darbības izvērtējums citās sadaļās turpināms 

2015.gadā). 

3.Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrāde. Skanstes apkaimes 

lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, 
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kas izriet no Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem. Ņemot vērā 

apkaimes teritorijas attīstības potenciālu, esošo būvniecības aktivitāti un attīstītāju 

interesi, lokālplānojumā paredzēts izstrādāt risinājumus ar mērķi sabalansēt īpašnieku un 

sabiedrības intereses. Plānots turpināt lokālplānojuma izstrādi un sagatavot 

lokālplānojuma 1.redakciju un vides pārskatu (pasākums turpināms 2015.gadā). 

Lokālplānojuma izstrāde Rīgas administratīvās teritorijas daļām – zemesgabaliem 

Mednieku ielā 7 (kadastra Nr.01000180028), bez adreses (kadastra Nr.01000180026), 

Dainas ielā 8 (kadastra Nr.01000330147), Skolas ielā 32 (kadastra Nr.01000200017), 

Tallinas ielā 6 (kadastra Nr.01000230130) un Tallinas ielā 10 (kadastra 

Nr.01000230024). Lai nodrošinātu pilnvērtīgas nekustamo īpašumu izmantošanas 

iespējas, racionālu un ilgtspējīgu to apsaimniekošanu atbilstoši Rīgas domes lēmumiem 

par atsevišķu zemesgabalu izslēgšanu no valsts pārvaldes funkciju veikšanai 

nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu saraksta, kā arī veicinātu 

pilsētas funkcionāli telpisko attīstību atbilstoši vispārējai ekonomiskai situācijai un Rīgas 

ilgtermiņa attīstības stratēģiskajām interesēm, nepieciešams grozīt RVC AZ teritorijas 

plānojumā noteikto teritorijas atļauto izmantošanu. Plānots apstiprināt lokālplānojumu un 

izdot saistošos noteikumus. 
 

Sabiedrības līdzdalība 

Turpmākā teritorijas plāna izstrādē ir plānots iesaistīt rīdziniekus. 2014.gadā 

plānotas tādas aktivitātes kā Apkaimju gids, kuras ietvaros Departamenta speciālisti kopā 

ar apkaimju aktīvākajiem iedzīvotājiem dosies izbraukumā uz atsevišķām apkaimēm, lai 

apsekotu tās teritorijas, par kurām nav skaidrs risinājums teritorijas plāna kontekstā. 

Kopā ar valsts, pašvaldību un citu institūciju pārstāvjiem plānots strādāt 

tematiskās darba grupās, bet ar iedzīvotājiem tematisko plānu risinājumus plānots 

apspriest četros tematiskajos semināros „Mājoklis. Darbs. Vide. Transports” un pēc tam 

tematisko plānojumu publiskās apspriešanas sanāksmēs. 

Tāpat ir uzsākta rakstu sērija „Aktīvās apkaimes”, kuru ietvaros Departaments 

sadarbībā ar aktīvajiem apkaimju biedrību pārstāvjiem gatavo rakstus par pozitīvajiem 

piemēriem veidojot apkaimju kopienas, iedrošinot pārējos šādi kooperēties labākai 

sadarbībai ar pašvaldību. 
 

Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošana un uzraudzība 

2014.gadā Departaments nodrošinās Stratēģijas un Attīstības programmas 

pilnveidoto projektu apstiprināšanu Rīgas domē. Pēc dokumentu apstiprināšanas tiks 

organizēts darbs pie to ieviešanas un ieviešanas uzraudzības mehānisma pilnveidošanas. 

Iesaistot ekspertus, plānots izstrādāt vadlīnijas jauno attīstības plānošanas dokumentu 

uzraudzībai, balsoties uz jau izstrādātās Stratēģijas uzraudzības sistēmas darbības analīzi 

un novērtējumu. Stratēģiskās uzraudzības sistēma turpinās galvenokārt nodrošināt 

uzraudzības funkciju, tomēr būtiski arī izstrādāt un realizēt Stratēģijas ieviešanas 

mehānismu. Lai sakārtotu plānošanas dokumentu sistēmu Rīgā, plānots apstiprināt 

iekšējos noteikumus „Rīgas pilsētas pašvaldības politikas plānošanas dokumentu 

izstrādāšanas un reģistrēšanas kārtība” un ieviest plānošanas dokumentu reģistru. Tiks 

nodrošināta regulāra pilsētvides pakalpojumu pieejamības vērtēšana un ģeogrāfisko datu 

bāzu uzturēšana, kā arī Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna ikgadēja 

atjaunošana sadarbībā ar Rīgas domes struktūrvienībām un iestādēm. 
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Vietējais ģeodēziskais tīkls 

2014.gadā plānots veikt vietējā tīkla pilnveidošanu divās Rīgas teritorijās – 

Vecrīga un Torņakalns – Āgenskalns, kā arī un izstrādāt divus pilnveidošanas aprakstus 

Rīgas teritorijām – Vecāķi un Mežaparks. 

 

Ģeotelpiskās informācijas aprite 

2014.gadā plānots jaunās augstumu sistēmas „EVRS” ieviešana, ADTI  DB 

konvertācija, kā arī jaunu tehnoloģisku risinājumu izpēte inženierkomunikāciju 

meklēšanā (piemēram, ģeoradars) un ADTI DB aktualizēšanā. 

Plānots turpināt sadarbību ar inženierkomunikāciju turētājiem, lai rastu 

efektīvākos risinājumus datu atbilstības nodrošināšanai ADTI DB un 

inženierkomunikāciju turētāju datubāzē. 

Plānota GNSS „EUPOS
®
 - Rīga” turpmākā attīstība – līgumisko attiecību 

sakārtošana, pakalpojumu izveide, pakalpojumu cenrāža izveide, pakalpojumu 

piedāvāšana. 

2014.gadā nepieciešams sakārtot Ģeotelpiskās informācijas apriti, informācijas 

sakārtošanu uz Rīgas domes serveriem, datņu un mapes nosaukumu precizēšana un 

atbildīgo darbinieku definēšana. 

 

Rīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana 
2014.gadā Departaments turpinās sadarboties ar Rīgas domes struktūrvienībām un 

valsts pārvaldes institūcijām uzņēmējdarbības attīstības plānošanā nākamajam Eiropas 

Savienības fondu plānošanas periodam (2014.–2020.gads), tajā skaitā biznesa inkubatora 

izveidē un industriālo teritoriju attīstību pilsētā. 

Plānots uzlabot sadarbību ar pašvaldības struktūrvienībām uzņēmējdarbībai 

svarīgu jautājumu risināšanā (piemēram, atbilstoša darba spēka nodrošināšana, 

pašvaldības sniegtie pakalpojumi uzņēmējiem u.c.) un uzlabot pašvaldības sadarbību ar 

uzņēmumiem un to pārstāvošām organizācijām uzņēmējdarbības jautājumu risināšanā 

pilsētā, kā arī Stratēģijas un Attīstības programmas ieviešanu uzņēmējdarbības jomā 

pašvaldībā. 

Departaments turpinās darbu Rīgas pilsētas starptautiskās atpazīstamības 

veicināšanas saistībā ar investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības veicināšanu Rīgā. 

 

Sadarbība 

Stratēģijas un Attīstības programmas ieviešanas un ieviešanas uzraudzības 

ietvaros Departaments veidos sadarbību ar dažādām mērķa grupām, piemēram, 

uzņēmējiem, valsts/pašvaldības institūcijām, nevalstiskām organizācijām, iedzīvotājiem. 

Sadarbībā ar citām pārvaldēm Eiropas Savienības struktūrfondu sadalīšanas 

jautājumos tiks veikta komunikācija ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Finanšu 

ministriju, Kultūras ministriju, VARAM. 

Plānots turpināt aktīvi iesaistīties dažāda līmeņa darba grupās (gan ministrijās, gan 

to pakļautībā un pārraudzībā esošajās iestādēs, gan citās iestādēs un institūcijās) atbilstoši 

savai kompetencei. 

 

Starptautiskie projekti 

Būtisks pasākums ne tikai Departamentam, bet kopumā visai Rīgai ir „Union of 

Baltic Cities Commission on Urban Planning” (UBC CUP) seminārs, kas norisināsies 

2014.gada septembrī Rīgā. Semināra galvenā tēma būs ūdens kā nozīmīgs resurss 
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pilsētvidē, apskatot tā rekreācijas, estētisko un ekoloģisko potenciālu pilsētā. Seminārs ir 

iespēja starptautisku profesionāļu vidū izdiskutēt jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 

risinājumus. UBC CAP ir brīvprātīgs, proaktīvs vairāk nekā 100 pilsētu tīkls, 

demokrātijas, ekonomikas sociālo, kultūras un vides zināšanu mobilizēšanai ar mērķi 

nodrošināt ilgtspējīgu Baltijas jūras reģiona attīstību. Seminārā piedalīsies Baltijas jūras 

reģiona pārstāvji gan no Lietuvas un Igaunijas, gan Skandināvijas valstīm- Dānijas, 

Somijas, Zviedrijas u.c. 

2014.gadā Departaments turpinās darbu pie iepriekšējos gados uzsākto projektu 

sekmīgas īstenošanas atbilstoši projektu īstenošanas plāniem. 

 

 

Direktora p.i. Dz.Balodis 

Rīgā, 2014.gada 28.februārī 
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