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Tikšanās ar Carnikavas novada domes pārstāvjiem par Tematisko 

plānojumu darba uzdevumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei 

           
 

PROTOKOLS 
 

 

2013.gada 6.jūnijā   Rīgā    Nr.16 

Sanāksme tiek atklāta plkst.14:10 

 

Sanāksmi vada: 

I.Purmale – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja  

Sanāksmē piedalās: 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti: 

I.Sirmā – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides plānošanas nodaļas vadītāja, 

pārvaldes vadītāja vietniece 

M.Liepa-Zemeša – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes 

Pilsētvides plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja  

G.Jankovska-Galzone – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes 

Pilsētvides plānošanas nodaļas vides pārvaldības galvenā projektu vadītāja 

D.Kiršteina – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas zemes ierīkotāja 

Z.Miķelsone – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja 

V.Salenieks – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

plānošanas nodaļas Transporta infrastruktūras plānošanas inženieris 

J.Grizāns – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

ekonomikas nodaļas pilsētvides ekonomikas eksperts 

A.Ločmanis – Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās 

plānošanas nodaļas galvenais telpiskās attīstības plānotājs - ĢIS eksperts 

B.Paeglīte – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides 

ekonomikas nodaļas juriste - PPP eksperte 
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Carnikavas  novada domes pārstāvis: 

Z.Varts – Carnikavas novada domes Būvvaldes teritorijas plānotājs 

Sanāksmi protokolē:  

I.Žubure - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes 

Sabiedrības iesaistes nodaļas galvenā speciāliste 

Darba kārtībā:  
Identificēt galvenos ar teritorijas plānojumu saistītos problēmjautājumus, kas risināmi 

pašvaldībām sadarbojoties. 

 

I.Purmale:  
Atklāj sanāksmi, aicina izskatīt identificētos TmP problēmjautājumus, iepazīties ar idejām 

un priekšlikumiem. Tikšanās laikā precizēsim neskaidrības, priekšlikumus, pierobežu 

jautājumus. Iepazīstina ar TmP vadītājiem, kas ir pārvaldes darbinieki un lūdz iepazīstināt 

ar sevi, norādot par kuriem TmP ir atbildīgie. 

 

Māra Liepa-Zemeša: Informē, ka strādā pie Teritorijas plānojuma projekta vadīšanas. 

Pārziņā ir Ainavu tematiskais plānojums un Teritoriju valsts un pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai tematiskais plānojums. 

Dace Kiršteina: Informē, ka pārziņā ir Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskais 

plānojums. 

Vilnis Salenieks: Informē, ka pārziņā ir Transporta attīstības tematiskais plānojums. 

Jurijs Grizāns: Informē, ka pārziņā ir Teritoriju uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai 

tematiskais plānojums. 

Guna Jankovska-Galzone: Informē, ka viņas pārziņā ir Meliorācijas attīstības 

tematiskais plānojums. 

 

Notiek problēmjautājumu, priekšlikumu, ieteikumu, kartogrāfiskā materiāla izskatīšana, 

diskusija un vienošanās par problēmjautājumu risinājumiem: 

 
1.Piejūras dabas parka kopējā attīstība un apsaimniekošana. 

 -LIFE projekta ietvaros tiek gatavots jauns apsaimniekošanas plāns. 

2.Iespējamie kopējie sabiedriskā transporta maršruti, stāvparki (ieskaitot pie dzelzceļa). 

- Iepriekšējās vasaras sezonā bija satiksmes autobuss Nr.45 Jugla – Carnikava, šobrīd 

nav. Transports varētu būt līdz Garciemam un biļete dārgākā kā Rīgā. Garciemā, Kalngalē 

ir paredzēti stāvparki pie dzelzceļa stacijām. 

3.Līču ielas Trīsciemā trases posmi caur novada teritoriju. 

- Šis jautājums risināms atsevišķi Transporta TmP izstrādes ietvaros. 

4.Veloceliņu trašu savienojamība. 

 Carnikavas veloceliņš pieslēdzams pie Vecāķu veloceliņa. Novads ir iznomājis valsts 

autoceļu nomales, kurās plānots izbūvēt gājēju celiņu, kurš varētu savienoties ar 

Jaunciema gatves celiņu (kura šobrīd vēl nav, bet būtu ļoti nepieciešams). 

5. Langas upes iespējamais piesārņojums ar sadzīves notekūdeņiem; 

6. Saimnieciskās darbības ierobežojumi Rīgas pilsētai piederošajos mežos. 

- Šobrīd Rīgas mežos ir atpūtas mājiņas (ar Rīgas mežu atļauju), kas dezorganizē mežu 

izmantošanu. 

7. Mežu aizsargjoslas ap pilsētām (ap Rīgu).  

8. Carnikavas novadu interesē Sarkandaugavas pārvads. 
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9. Kopumā Carnikavas novads ir ieinteresēts meliorācijas, transporta, ainavu un zaļo 

struktūru tematiskajos plānojumos. Tāpēc labprāt piedalītos procesā un veidotu ko 

kopā, piemēram, ainavu un zaļo struktūru plāns – Carnikava no savas puses būtu 

gatava arī izstrādāt, piemēram, lokālplānojumu robežteritorijām. 

 

Noslēgumā tikšanās dalībnieki vienojas, ka visi priekšlikumi tiks izvērtēti un pēc iespējas 

iestrādāti TmP darba uzdevumā. 

 

 

Sanāksme tiek slēgta plkst.15:25 

Pielikumā: Dalībnieku saraksts uz 1 lp. 

 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta I.Purmale 

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja 

 

 

Protokolēja I.Žubure 

 


