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Tikšanās ar Ķekavas novada domes pārstāvjiem par Tematisko plānojumu 

darba uzdevumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei 

           
 

PROTOKOLS 
 

 

2013.gada 20.jūnijā   Rīgā    Nr.20 

Sanāksme tiek atklāta plkst.10:10 

 

Sanāksmi vada: 

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

pārvaldes vadītāja vietniece 

Sanāksmē piedalās: 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti: 

I.Purmale – Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja  

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

Pilsētvides plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja  

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 

Ķekavas novada domes pārstāvji: 

A.Mikanovskis – Ķekavas novada domes Būvvaldes arhitekts 

I.Zālīte – Ķekavas novada domes Telpiskās plānošanas daļas vadītāja vietniece-teritorijas 

plānotāja   
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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.Sirmā: 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. 

 

Notiek problēmjautājumu, priekšlikumu, ieteikumu, kartogrāfiskā materiāla izskatīšana un 

diskusija un vienošanās par problēmjautājumu risinājumiem: 

 

1. Rīgas ūdens ņemšanas vietas Daugavā un maģistrālie ūdensvadi uz Rīgu. 

- Šobrīd esošie netraucē, bet jaunus būvēt varētu būt problēma. Šis jautājums risināms 

kopā ar SIA „Rīgas Ūdens”. 

2. Iespējamie kopējie sabiedriskā transporta maršruti, stāvparki. 

- Šobrīd lielākā daļa ir privātās zemes, kas ir ļoti dārgas. Pašvaldības īpašumā ir 

zemesgabals, uz kura atrodas mežs. Tāpēc šobrīd Ķekavas novadā fiziski nav vietas 

stāvparku izvietošanai. Nepieciešams skaņojums ar SIA „Rīgas Ūdens” par iespējamo 

teritorijas izmantošanu stāvparkam Rīgas teritorijā. Attīstīt un izbūvējot loku caur 

Medemciemu, varētu pagarināt arī sabiedriskā transporta maršrutu. Priekšlikums no 

Ķekavas novada, atjaunot iepriekš paredzēto Daugavas šķērsojumu. Būtiski plānojuma 

izstrādes laikā izvērtēt visus iespējamos pieslēgumus Rīgai. 

3. Veloceliņu trašu savienojamība. 

- Veloceliņš pa veco Bauskas šoseju līdz izstāžu kompleksam. Interesē virziens caur 

Ežupi un Baložiem uz Ziepniekkalnu. 

4. Iespējamais ūdenstransports uz Doles salu. 

-  Salaspils novadam ir interese par velo savienojumu ar Doles muzeju, bet 

nepieciešama tilta izbūve, kuram alternatīva varētu būt arī pārceltuve. 

5. Olektes ūdeņu piesārņojums ar sadzīves notekūdeņiem un lauksaimniecībā 

izmantojamiem minerālmēsliem.  

- Šobrīd SIA „Rīgas Ūdens” realizē Olektes tīrīšanas projektu līdz tiltam. Ir izbūvēti 

maģistrālie kanalizācijas vadi, bet ir problēmas piespiest cilvēkus pieslēgties. 

Pieslēgšanās atrisina Olektes piesārņojuma novēršanu. 

6. Saimnieciskās darbības ierobežojumi Rīgas pilsētai piederošajos mežos. Parku 

veidošana. 
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- Nepieciešama kopīga tikšanās ar SIA „Rīgas meži” par teritoriju iznomāšanas un 

izmantošanas politiku. 

7. Meža aizsargjoslas ap pilsētām (ap Rīgu). 

8. Iespējamie kopējie inženiertīkli. 

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

iestrādāti TmP darba uzdevumā. 

 

 

Sanāksme tiek slēgta plkst.11:25 

Pielikumā: Dalībnieku saraksts uz 1 lp. 

 

 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta I.Sirmā  

Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides plānošanas nodaļas vadītāja,  

pārvaldes vadītāja vietniece 

 

 

Protokolēja I.Žubure 

 


