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RĪGAS DOMES 

PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA 

VADĪBAS ZIŅOJUMS 

(2014.GADS) 
 

2014.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) 

nodrošināja savu funkciju izpildi saskaņā ar 2014.gadā apstiprinātajām budžeta 

programmām ar kopējo budžetu EUR 2 947 051. 

 

Pilsētvides plānošana 

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma (turpmāk – RTP) izstrādes ietvaros 2014.gadā 

norisinājās darbs pie 11 tematisko plānojumu (turpmāk –  TmP) izstrādes: 

 Valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju TmP; 

 Transporta attīstības TmP; 

 Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju TmP; 

 Mājokļu attīstības TmP; 

 Ūdens teritoriju un krastmalu TmP; 

 Meliorācijas attīstības TmP; 

 Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju TmP; 

 Ainavu TmP; 

 Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu TmP; 

 Aizsargjoslu un aprobežojumu TmP; 

 Rīgas Brīvostas Tmp.  

2014.gadā turpinājās Eiropas Savienības (turpmāk – ES)  fondu URBACT II 

programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” īstenošana: 

projekta ietvaros, ar mērķi atjaunot publisko ārtelpu projekta pilotteritorijā – Latviešu 

strēlnieku laukumā – tika veiktas priekšizpētes un ar vietējās atbalsta grupas aktīvu 

līdzdalību tika izstrādāta laukuma attīstības vīzija, kā arī noteiktas konkrētas rīcības tās 

ieviešanai. Projekts noslēgsies 2015.gada pavasarī. 

2014.gadā Departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē uzņemtas 6 profesionālās 

ārvalstu pašvaldību pilsētvides attīstības speciālistu un ārvalstu augstskolu studentu 

delegācijas, notikusi pieredzes apmaiņa pilsētvides attīstības, teritorijas plānošanas, 

arhitektūras, būvniecības un sabiedrības līdzdalības jomās: 

 31.03.2014. – Nortalje novada (Zviedrija) pašvaldības Plānošanas un attīstības 

departamenta speciālistu delegācijas uzņemšana; 

 03.04.2014. – Nīderlandes (Nīderlande) augstskolas studentu delegācijas 

uzņemšana; 

 03.06.2014. – Buffalo universitātes (ASV) Pilsētu un reģionu plānošanas fakultātes 

studentu delegācijas uzņemšana;  

 25.09.2014. – Oslo un Akerhūsas apgabala (Norvēģija) administrācijas Juridiskā 

departamenta speciālistu delegācijas uzņemšana; 

 30.09.2014. – Krievijas NVO pārstāvju delegācijas uzņemšana; 

 27.-28.10.2014. – Tartu pilsētas (Igaunija) pašvaldības arhitektūras, 

pilsētplānošanas un būvniecības speciālistu delegācijas uzņemšana.    

RTP ietvaros izstrādāti pētījumi: 

 Gruntsūdeņu līmeņu kartēšana Rīgas pilsētas robežās. 
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 Rīgas domes (turpmāk – RD) autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas 

izstrāde. Stāvparku sistēmas attīstības plāns. 

 Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās 

struktūras stiprināšanai. 

 Juridiskā pētījuma „Teritorijas plānojuma pārvaldības sistēmas izstrāde – 

īpašumtiesību aprobežojumi un kompensējošie mehānismi” izstrāde. 

Uzsākti pētījumi: 

 Vadlīniju izstrāde apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tīklojuma 

nodrošināšanai Rīgā. 

 Teritoriju komercdarbības funkciju nodrošināšanai perspektīvais izvietojums. 

Apkaimju funkcionālo centru noteikšana. Apbūves veidošanas vadlīniju izstrāde. 

 RD autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde. Stāvvietu 

infrastruktūras attīstības plāns. 

 Ainavu plāna izstrāde. 

2014.gada septembrī Rīgā norisinājās starptautiskais UBC (Union of the Baltic 

Cities) seminārs pilsētplānošanas ekspertiem, kuri izstrādāja risinājumus vairākām Rīgas 

ūdensmalu teritorijām. Departaments sadarbībā ar UBC Pilsētplānošanas komisiju un 

Vides komisiju semināru veltīja tēmai “URBAN STREAMS” jeb ūdensobjekti kā 

nozīmīgs resurss pilsētvidē, apskatot to rekreācijas, estētisko un ekoloģisko potenciālu 

pilsētā, kuras ietvaros tika vērtētas gan klimata pārmaiņas, plūdu draudi un ilgtspējīga 

lietus ūdens apsaimniekošana pilsētā, gan publiskās piekļuves veicināšana un teritoriju 

attīstības principi ūdens malās.  Semināra noslēgumā dalībnieki no 10 Baltijas jūras 

reģiona valstu 28 pilsētām prezentēja izstrādātos risinājumus trim projekta teritorijām - 

Kīleveina grāvim, Zunda kanālam un Rīgas salām – Lucavsalai un Zaķusalai, tādējādi 

iepazīstoties ar Rīgas pieredzi un piedāvājot idejas jaunā RTP risinājumiem ūdensmalu 

teritorijām. 

 

Lokālplānojumi to izstrāde un īstenošana, zemes ierīcība 

2014.gadā sagatavoti un pieņemti 14 RD lēmumi par lokālplānojumu izstrādes 

uzsākšanu teritorijas robežās un darba uzdevumu apstiprināšanu:  

 11.02.2014. RD lēmums Nr.743 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas 

pilsētas 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), lokālplānojuma teritorijas robežas un 

darba uzdevuma apstiprināšanu”; 

 11.02.2014. RD lēmums Nr.742 „Par sarkano līniju lokālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas 

robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”; 

 11.02.2014. RD lēmums Nr.744 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas 

pilsētas 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), lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma 

apstiprināšanu”; 
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 17.06.2014. RD lēmums Nr.1263 „Par Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba 

uzdevuma apstiprināšanu”; 

 26.08.2014. RD lēmums Nr.1457 „Par zemesgabalu Jūrmalas gatvē 113B 

(kadastra Nr.01000820109) un Ceriņu ielā 20 (kadastra Nr.01000820809) 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, 

lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”; 

 26.08.2014. RD lēmums Nr.1458 „Par kvartāla starp Maskavas ielu, Bārddziņu 

ielu, Mazo Krasta ielu un Lāčplēša ielu (kadastra Nr.01000430066, kadastra 

Nr.01000430068, kadastra Nr.01000430065) lokālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas 

robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”; 

 09.09.2014. RD lēmums Nr.1577 „Par zemesgabala Ieriķu ielā 5 k-1 (kadastra 

Nr.01000702347) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba 

uzdevuma apstiprināšanu”; 

 04.11.2014. RD lēmums Nr.1737 „Par zemesgabala Rīgā, Augusta Deglava ielā 

bez numura (kadastra Nr.01000712290)lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas robežas un 

darba uzdevuma apstiprināšanu”; 

 04.11.2014. RD lēmums Nr.1736 „Par zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra 

Nr.01001062132, Nr.01001062134)lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas 

pilsētas administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba 

uzdevuma apstiprināšanu”; 

 04.11.2014. RD lēmums Nr.1738 „Par zemesgabala Vecāķu prospektā 205 

(kadastra Nr.01001200076) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba 

uzdevuma apstiprināšanu”; 

 04.11.2014. RD lēmums Nr.1734 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

teritorijai Sužos, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma 

apstiprināšanu”; 

 04.11.2014. RD lēmums Nr.1735 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

zemesgabalam Krēgermuižas ielā 2, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba 

uzdevuma apstiprināšanu”. 

 03.12.2014. RD lēmums Nr.1927 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

zemesgabalam Kojusalas ielā bez numura (kadastra Nr.01000482014), 

lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. 

 16.12.2014. RD lēmums Nr.2002 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

zemesgabalam Zaķusalas krastmalā 1 (kadastra Nr.01000510146), 

lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.   

Sagatavoti un pieņemti 5 RD lēmumi par lokālplānojumu nodošanu publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai:  

 29.04.2014. RD lēmums Nr.1008 „Par zemesgabalu Ulbrokas ielā bez numura 

(kadastra Nr.01000922322, kadastra Nr.01000922438) lokālplānojuma 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai”; 

 17.06.2014. RD lēmums Nr.1266 „Par Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas 

daļu – zemesgabalu Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177), Mildas ielā 6 

http://www.rdpad.lv/


WWW.RDPAD.LV  4 

(kadastra Nr.01001132228), Berģu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028) un 

Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556) lokālplānojuma 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai”; 

 17.06.2014. RD lēmums Nr.1265 „Par sarkano līniju lokālplānojuma redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”; 

 17.06.2014. RD lēmums Nr.1264 „Par Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas 

daļu – zemesgabalu 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) lokālplānojuma redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”; 

 04.11.2014. RD lēmums Nr.1733 „Par Skanstes apkaimes teritorijas 

lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai”. 

Sagatavoti un pieņemti 3 RD lēmumi par lokālplānojumu apstiprināšanu un 

saistošo noteikumu izdošanu:  

 09.09.2014. RD lēmums Nr.1578 - Par Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas 

daļu – zemesgabalu Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177), Mildas ielā 6 

(kadastra Nr.01001132228), Berģu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028) un 

Murjāņu ielā 72, Murjāņu ielā bez numura (kadastra Nr.01001230097, 

Nr.01000922556) lokālplānojuma apstiprināšanu” un RD saistošie noteikumu 

Nr.118 „Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļu – zemesgabalu Slokas 

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

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

numura (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556) izmantošanas un apbūves 

saistošie noteikumi”; 

 09.09.2014. RD lēmums Nr.1576 „Par Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas 

daļu – zemesgabalu 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) lokālplānojuma apstiprināšanu” 

un RD saistošie noteikumu Nr.117 „Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas 

daļu – zemesgabalu 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) izmantošanas un apbūves 

saistošie noteikumi”; 
 04.11.2014. RD lēmums Nr.1264 „Par sarkano līniju lokālplānojuma 

apstiprināšanu” un RD saistošie noteikumu Nr.124 „Saistošie noteikumi par 

sarkano līniju detalizēšanu Rīgas pilsētas teritorijā”. 

2014.gadā kopumā izskatīti 374 zemes ierīcības un robežu noteikšanas projekti un 

517 zemes robežu apgrūtinājumu plāni. 1521 izziņas par zemes gabalu atļauto 

izmantošanu izsniegtas RD Īpašuma departamenta, Pašvaldības ieņēmumu un Zemju 

pārvaldei, kā arī fiziskām/juridiskām personām.  
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Rīgas vēsturiskais centrs 

Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas (turpmāk – RVC AZ) 

teritorijas plānojuma grafiskajai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem (RD  07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38) izsniegtas 207 izziņas. 

RVC AZ teritorijas plānojuma ietvaros tika veikts RVC AZ teritorijas plānojuma 

darbības izvērtējums: „Kvalitatīvais novērtējums par laikā no 2006.-2013.gadam veikto 

apbūves pārveidojumu ietekmi uz RVC un tā aizsardzības zonas īpašas nozīmes 

universālo vērtību” (SIA „Arhitektūras biroja FORMA” un Krists Karklins Design, 

LLC), un pētījumi „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas iedzīvotāju aptauja 

par dzīves kvalitāti” (SIA „Aptauju centrs”) un „Mājokļa attīstība Rīgas vēsturiskajā 

centrā un tā aizsardzības zonā” (Rīgas Tehniskā universitāte) un Rīgas centrālās daļas 

publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma veikts pētījums „Priekšlikumi Rīgas centrālās 

daļas publiskās ārtelpas struktūras attīstības pamatnosacījumiem” (SIA „Grupa93”).  

 

Sabiedrības iesaistīšana un ārējā komunikācija 

Notikušas 5 lokālplānojumu publiskās apspriešanas: 

 teritorijai Dreiliņos, Ulbrokas ielā 38 un tai piegulošai teritorijai publiskā 

apspriešana no 12.05.2014.- 09.06.2014.; 

 Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļām – zemesgabalam 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) publiskā apspriešana no 30.06.204.-28.07.2014.; 

 Sarkano līniju lokālplānojumam publiskā apspriešana no 30.06.204. - 

28.07.2014.; 

 Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļu – zemesgabalu 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) publiskā apspriešana no 30.06.204.-

28.07.2014.; 

 Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma publiskā apspriešana no 

20.11.2014. - 22.12.2014.  

2014.gada oktobrī un novembrī norisinājās viens no sabiedrības līdzdalības 

pasākumiem – četri vienas dienas Tematiskie semināri – „Vide. Transports. Mājoklis. 

Darbs.”, uz kuriem tika aicināti  iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju un dažādu 

institūciju pārstāvji. Semināru mērķis bija  iesaistīt sabiedrību jaunā RTP izstrādē, 

noskaidrojot viedokli par iespējamajiem tematisko plānojumu risinājumiem, tādēļ 

semināru dalībnieki pirmajā daļā tika informēti par RTP izstrādes stadiju, bet otrajā daļā 

strādāja darba grupās, diskutējot par RTP risinājumiem. Kopumā piedalījās 194 

dalībnieki. 

Uzsākts darbs pie apkaimju biedrību popularizēšanas. Departamenta interneta 

mājas lapā un sociālajos portālos publicēti raksti/intervijas ar apkaimju biedrību 

dibinātājiem un biedriem. Līdz šim publicēti seši raksti apzinot Grīziņkalna, 

Sarkandaugavas, Ķengaraga, Vecmīlgrāvja, Maskavas forštates un Mežaparka biedrību 

darbības pozitīvos piemērus. Publicējot biedrību pozitīvos piemēros, aicinām un 

iedvesmojam citu apkaimju iedzīvotājus, kurām vēl nav savas biedrības, tādas veidot, jo 

kopīgiem spēkiem var panākt vairāk. 
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Departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” tika 

publicēti Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) 

un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma) 

projektu publiskās apspriešanas laikā saņemto sabiedrības iebildumu un priekšlikumu 

kopsavilkums. Pēc Stratēģijas un Attīstības programmas apstiprināšanas Departamenta 

mājas lapā www.rdpad.lv tika sagatavots jauns baneris „Rīga 2030”, kur atbilstoši 

likumdošanai tika publicēts RD 27.05.2014. lēmums Nr.1173 „Par Rīgas attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam un Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 

2030.gadam apstiprināšanu”, apstiprinātie pilsētas attīstības plānošanas dokumenti 

(Stratēģija un Attīstības programma), Vides pārskats, Vides pārraudzības valsts biroja 

atzinums par Plānošanas dokumentu Vides pārskatu un Informatīvais ziņojums. 

Sabiedrība par Stratēģijas un Attīstības programmas apstiprināšanu un darbu 

turpinājumu pie RTP  tika informēta dažādos veidos – Departaments izsūtīja preses 

relīzes, ievietoja informatīvu ziņojumu laikrakstos, regulāri nodrošināja informāciju 

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

dažādiem plašsaziņas līdzekļiem.  

 

Rīgas ilgtermiņa attīstības plānošana un uzraudzības sistēma 

2014.gada 27.maijā tika apstiprināti galvenie pilsētas attīstības plānošanas 

dokumenti: Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības 

programma 2014.-2020. gadam. 

Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes ietvaros pārskata gadā tika veiktas 

dažādas aktivitātes, piemēram, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu 

apkopošana, izskatīšana tematiskajās darba grupās un iestrādāšana Stratēģijas un 

Attīstības programmas gala redakcijās (143 priekšlikumi tika ņemti vērā, 56 - daļēji 

ņemti vērā), veikti redakcionālie labojumi. 

Izstrādāts pārskats „Par  Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes gaitu un 

sabiedrības līdzdalību”, kā arī Stratēģijas un Attīstības programmas vienotais 

kopsavilkums. Lai ar pilsētas attīstības iecerēm vienkāršotā veidā iepazīstinātu ārvalstu 

investorus, plānotājus, kā arī delegāciju pārstāvjus kopsavilkums tika tulkots angļu un 

krievu valodā. 

Tika aktualizēts un apstiprināts Departamenta rīcības plāns 2014.-2020.gadam, kā 

arī uzsākts darbs pie Attīstības programmas Rīcības plāna 2014.-2020.gadam un 

Investīciju plāna 2014.-2016.gadam  aktualizācijas ņemot vērā arī jauno ES fondu 

plānošanas periodu 2014.-2020.gadam. 

Stratēģijas un Attīstības programmas ieviešanas ietvaros 2014.gadā tika veikts 

pētījums „Rīgas pieostas apkaimju publiskās telpas labiekārtojuma potenciāla 

izvērtējums”. Balstoties uz pētījuma ietvaros izstrādāto metodiku, Rīgas pieostas/ostas 

apkaimēs - Daugavgrīvā, Bolderājā, Mangaļsalā, Vecmīlgrāvi, Mīlgrāvī, Sarkandaugavā, 

Voleros un Kundziņsalā - tika identificētas potenciālās publiskās telpas teritorijas un 

katrai no tām sagatavotas ieteicamās attīstības vadlīnijas. 

Departaments līdzdarbojās vairākos pasākumos, kas saistīti ar pilsētas 

stratēģiskajiem izaicinājumiem, piemēram, tika nodrošināta dalība: 

 SIA „Grupa93” organizētajā sanāksmē, kas sadarbībā ar VAS „Valsts 

nekustamie īpašumi” strādā pie Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes 

„Laikmetīgās mākslas muzeja izbūvei Rīgā”; 

 Ideju talkā, par ainavas kvalitātes mērķiem Sarkandaugavā; 

http://www.rdpad.lv/
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 Radi Rīgu organizētā diskusijā par Brīvības ielu, kuras laikā Departamenta 

speciālisti prezentēja Brīvības lielceļa nozīmi Rīgas stratēģiskajos dokumentos; 

 projekta “Riverways” diskusijā par Gaujas lejteces, Daugavas lejteces un 

citu Pierīgas ūdenskrātuvju apsaimniekošanas un attīstības iespējām ūdens 

tūrismam; 

 pētījuma „Ūdensobjektu un krastmalu ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā 

aizsardzības zonas teritorijas izpēte” apspriešanā; 

 seminārā-diskusijā „Jaunā Rīcības plāna izstrāde Rīgai – viedai pilsētai”; 

 Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk – RPR) seminārā „Rīgas plānošanas 

reģiona attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde”; 

 RPR Konsultatīvās komisijas sēdēs; 

 Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē; 

 nodibinājuma „Latvijas Tautsaimniecības Pētniecības Fonds” organizētajā 

apaļā galda diskusijā „Rīgas kā galvaspilsētas loma valsts attīstībā”; 

 seminārā „Rīgas velotransporta nākotnes attīstības scenārijus apskatīsim 

Budapeštas pieredzes kontekstā”; 

 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes sadarbībā 

ar Urban Institute rīkotājā diskusijā "Vairāk nekā apkaime - depolulācijas 

sociālie, kulturālie un komunikatīvie izaicinājumi"; 

 konferencē „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās 

attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādāšana” un „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā 

un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”; 

 seminārā par apkaimju kopienu stiprināšanas projektu, ko Urban Institute 

realizē kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk 

–VARAM); 

 RPR seminārā „Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu un 

rīcības programmas „Investīcijas un uzņēmējdarbība” izstrāde”; 

 teritorijas attīstības plānošanas konferencē „Investori un pašvaldības – 

sabiedrotie vai pretinieki?”; 

 seminārā „21.gadsimta ģimenes dārziņi Eiropā un Latvijā”; 

 UBC seminārā „Urban streems”; 

 R.Šmēlinga starptautiskajā konferencē: „Rīgas mājokļu vide – jaunie 

arhitektūras horizonti”; 

 starptautiskā forumā „100% pilsēta”; 

 dalība sapulcē VARAM par transporta radītā gaisa piesārņojuma problēmām 

Rīgas pilsētā. 

Tika izvērtēti un  sniegti komentāri par dažādiem valsts un citu pašvaldību 

dokumentiem, piemēram, par  Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Ekonomikas 

ministrijas izstrādāto pamatnostādņu projektu „Latvijas Tūrisma attīstības 

pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, par  Ministru kabineta noteikumu projektu 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, par Darbības 

programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, par VARAM sagatavoto Latvijas pozīciju „ES 

rīcībpolitiku urbānā dimensija – ES pilsētprogrammas galvenie aspekti”; izskatīts 

Reģionālās attīstības koordinācijas padomes nolikuma projekts, sniegti atzinumi par 

kaimiņu pašvaldību attīstības dokumentiem un RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 

attīstības programmu. Departaments līdzdarbojās arī dažādu pašvaldības plānošanas 

dokumentu izstrādē, piemēram, Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” rīcības plāna 

http://www.rdpad.lv/
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„Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.-2020.gadam” 

izstrādē. 

Tika sagatavotas un sniegtas vairākas prezentācijas par pilsētas stratēģisko 

plānošanu un attīstības novērtēšanu, piemēram, ārvalstu vēstniekiem, nevalstiskajām 

organizācijām (turpmāk – NVO), konferencē „Kā attīstīsies nekustamā īpašuma tirgus 

Latvijā”, VARAM rīkotājā kopienu apmācības programmas seminārā „Atgriežot dzīvību 

Latvijas pilsētām un reģioniem”, informatīvā pasākumā „Rīgas pilsētvides attīstība ar 

velo infrastruktūras palīdzību”, Rīgas iedzīvotāju forumā „Rīga dimd – iedzīvotāji runā, 

domā, dara!”, kredītreitingu aģentūrai „Moody’s”, ārvalstu pilsētplānošanas 

speciālistiem, vietējiem un ārvalstu studentiem. 

Nodrošināta dalība starptautiskās konferencēs - starptautiskā metropoļu tīkla 

METREX konferencē Leipcigā, Urban Europe seminārā „Urbānie megatrendi un 

nākotnes izaicinājumi Eiropas urbānajās teritorijās” Briselē, Eiropas metropoļu 

sadarbības tīkla „EUROCITIES” Ekonomikas foruma darba grupā Brno, 34.Starptautisko 

Hanzas dienu ietvaros rīkotajā Ekonomikas simpozijā „Darba tirgus un demogrāfiskās 

izmaiņas” Lībekā. 

2014.gadā sagatavots 2013.gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 

līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības programmas 2010.-2013.gadam ieviešanu, kas ir 

septītais ikgadējais Stratēģijas uzraudzības sistēmas (turpmāk – SUS) pārskats (pieejams: 

www.sus.lv, www.rdpad.lv, www.riga.lv). Tā ietvaros jau sesto reizi veikta aptauja par 

Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem 

procesiem, aptaujājot 2051 Rīgas iedzīvotāju viņa dzīves vietā. Pārskata sagatavošanā 

piesaistītie nozaru (pilsētvide, ekonomika, sociālā joma, nevalstiskās organizācijas, 

pārvaldība) eksperti sniedza ārējo vērtējumu par stratēģisko mērķu izpildi. Pārskats ietver 

arī stratēģisko mērķu un to ietvaros izvirzīto uzdevumu aprakstu, balstoties uz RD iestāžu 

un struktūrvienību sniegto informāciju, un statistiskos rādītājus jeb mērķi raksturojošos 

indikatorus. Pārskats apstiprināts RD 2014.gada 16.decembrī ar lēmumu Nr.2003. 

Pārskata periodā tīmekļa vietnē www.sus.lv veikti tehniski papildinājumi un 

funkcionāli uzlabojumi, lai nodrošinātu SUS darbību atbilstoši jauno attīstības plānošanas 

dokumentu struktūrai, izmantojot aktuālo Drupal modulārā bezmaksas atvērtā koda 

ietvaru un satura vadības sistēmu, uzlabojot tās funkcionalitāti un pieejamību 

apmeklētājiem. Tīmekļa vietni 2014.gadā apmeklējuši 2185 interesenti.  

Atbilstoši jaunajiem plānošanas dokumentiem ir pilnveidota Stratēģijas 

uzraudzības sistēma un 2014.gadā tika izstrādātas vadlīnijas minēto dokumentu 

uzraudzībai. Lai informētu RD struktūrvienību un iestāžu SUS koordinatorus par 

vadlīniju būtību, noorganizēts seminārs „Jaunā Rīgas Stratēģija un Attīstības programma, 

to ieviešanas uzraudzība”. 

Izstrādāti un 2014.gada 13.maijā RD apstiprināti iekšējie noteikumi  Nr.12 „Par 

Rīgas pilsētas pašvaldības politikas plānošanas dokumentu izstrādāšanas un reģistrēšanas 

kārtību. 

 

Vietējais ģeodēziskais tīkls 

2014.gadā Departaments atbilstoši 24.07.2012. Ministru kabineta noteikumu 

Nr.497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” prasībām ir sagatavoti vietējā ģeodēziskā 

tīkla pilnveidošanas apraksti 2 teritorijām – Vecāķi un Mežaparks,  veikts iepirkums un 

uzsākti darbi pie vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas (ierīkošanas) 2 teritorijās –  

Vecrīga un Torņkalns – Āgenskalns. Tiek nodrošināta vietējā ģeodēziskā tīkla datu 

http://www.rdpad.lv/
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uzturēšana un aktualizācija, kā arī vietējā ģeodēziskā tīkla uzraudzība gadījumos, kad 

nepieciešams pārvietot, iznīcināt un atjaunot vietējā ģeodēziskā tīkla punktus. 

 

Ģeotelpiskās informācijas aprite 

Sagatavoti un aktualizēti metadati par Departamentā pieejamajām datu kopām un 

Departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā Ģeotelpiskā informācija izveidotas jaunas 

apakšsadaļas – „WMS paklapes” un „EUPOS-Rīga”.  

2014.gadā izsniegtas ģeotelpiskās informācijas izmantošanas licences 5 klientiem 

un noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti par ģeotelpiskās 

informācijas nodošanu studentu vajadzībām.  

Veikta ģeotelpiskās informācijas apstrāde un iekoordinēšana aptuveni 1400 

vēsturiskām planšetēm „Īpašumu robežas uz 1940.gadu”. 

Ir risināti jautājumi saistībā ar pašvaldībai piederošā globālās navigācijas satelītu 

sistēmas (turpmāk – GNSS) EUPOS
® 

pakalpojumiem un nepieciešamajiem grozījumiem 

normatīvajos aktos. Sagatavots līgums par  GNSS EUPOS
® 

Rīga tehniskā nodrošinājuma 

pārņemšanu no Latvijas universitātes.  

2014.gadā turpinās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – 

ADTI) sinhronizācija un datu apmaiņa ar SIA „Rīgas ūdens” un veikta ADTI  

sinhronizācijas ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. 

Ģeomātikas speciālisti piedalījušies ADTI transformācijas rīka (no BAS - 77 uz 

LAS 2000,5) testēšanā un veikuši kontrolmērījumus, lai pārliecinātos, ka kvaziģeoīds LV 

14 nodrošina ADTI iegūšanai nepieciešamo precizitāti. ADTI datu bāzē esošā 

informācija transformēta uz augstumu sistēmu LAS 2000,5 normatīvajos aktos noteiktajā 

termiņā. 

Ģeomātikas pārvaldes speciālisti pārstāvējuši Departamentu un regulāri 

piedalījušies  Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomes sēdēs,   kompetences 

ietvaros snieguši  priekšlikumus Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 „Inženiertīklu 

izvietojums” Ģeotelpiskās informācijas likuma grozījumu izstrādē. 

2014.gadā kopumā pārbaudīti un ADTI datu bāzē reģistrēti 2071 topogrāfiskie 

plāni (2237,39 ha), 2382 izpildmērījumu plāni, izsniegta topogrāfiskā informācija 2462 

vienībām (2832,35 ha), apstrādāti un izskatīti 1249 iesniegumi par Inženiertīklu situācijas 

plāna izsniegšanu, 250 iesniegumi  par Izziņas par inženiertīklu esamību zemesgabalā 

izsniegšanu un 114 iesniegumi par Pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna izsniegšanu.  

 

Būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība 

2014.gadā Departaments turpināja veikt būvniecības procesa tiesiskuma 

uzraudzības funkcijas. 

Departaments kopumā izdevis 424 lēmumus, no kuriem: 

 120 ir administratīvie akti, ar kuriem atstāti spēkā Rīgas pilsētas būvvaldes 

pieņemtie lēmumi; 

 67 ir administratīvie akti par Rīgas pilsētas būvvaldes pieņemto lēmumu 

atcelšanu sakarā ar materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem; 

 126 ir starplēmumi; 

 111 ir cita veida galīgie lēmumi administratīvajās lietās.  

Departamenta pārziņā atrodas 118 tiesvedības lietas. 

Departaments ir gatavojis dienesta vēstules, priekšlikumus, sniedzis skaidrojumus 

un atzinumus Rīgas pilsētas būvvaldei, Ekonomikas ministrijai, Latvijas Republikas 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un citām valsts un pašvaldību 

http://www.rdpad.lv/
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institūcijām jautājumos, kas saistīti ar teritorijas plānošanu un būvniecību, t.sk. par 

normatīvo aktu projektiem. Veikta Rīgas domes iekšējo un ārējo normatīvo aktu 

aktualizēšana atbilstoši jaunajiem būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.   

 

Infrastruktūras nodevas administrēšana 

2014.gadā Departaments ir iekasējis Pašvaldības nodevu par infrastruktūras 

uzturēšanu un attīstību Rīgā (turpmāk – Nodeva) par kopējo summu EUR 1 963 647,67.  

Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda (turpmāk – Infrastruktūras fonds), kurā tiek 

akumulēti ieņēmumi par Nodevu, līdzekļu izlietojums 2014.gadā sasniedza EUR 973 

557,01. 2014.gadā ieviešanā bija 45 Infrastruktūras fonda finansēti projekti, no tiem 

2014.gadā pabeigti 8 projekti, savukārt no jauna uzsākti 24 projekti. Infrastruktūras fondā 

līdzekļu atlikums 31.12.2014. bija EUR 534 547,66.  

Departaments ir gatavojis lēmumus par Nodevu un pieņēmis: 

 7 lēmumus, ar kuriem atteica pagarināt, atlikt vai veikt izmaiņas maksājumu 

grafikā; 

 1 lēmumu, ar kuriem akceptēja izmaiņas maksājumu grafikā; 

 39 cita veida lēmumus kā brīdinājumus un lēmumus – izpildrīkojumus. 

 

Rīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana 

2014.gadā lai sekmētu jaunu uzņēmumu izveidi Rīgas pilsētas teritorijā, kā arī lai 

veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi, Departaments ir piesaistījis 

līdzfinansējumu EUR 65 452 apmērā grantu programmas "Atspēriens” īstenošanai, 

programmas ietvaros īstenojis 2 konkursus, kuru rezultātā 12 jauniem Rīgas 

uzņēmumiem piešķirts līdzfinansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai EUR 

119 014,52 apmērā. Tāpat grantu programmas ietvaros ir notikuši 6 semināri 

uzņēmējiem, nodrošināts programmas administrēšanas darbs un turpināta mentoru kluba 

darbība. Lai risinātu Rīgas vidējiem un mazajiem uzņēmējiem aktuālus jautājumus un 

sekmētu komunikāciju ar tiem, ir sniegts atbalsts iniciatīvas „Mazā biznesa diena” 

īstenošanai. 

Lai sekmētu investīciju piesaisti, Departaments nodrošināja Rīgas un partneru 

reprezentāciju Eiropā nozīmīgākajā investīciju izstādē – gadatirgū „MIPIM 2014”, kā arī 

nodrošināja gan ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras starpniecību, tā arī citā 

formā saņemtu investīciju pieprasījumu apstrādi. 

Lai sekmētu Rīgas ekonomikas konkurētspējas uzlabošanu, tika turpināta 

sadarbība ar pētījuma rezultātā definēto Rīgas ekonomikas konkurētspējīgāko nozaru 

asociācijām un uzņēmumiem. Sadarbības ietvaros sniegts atbalsts mašīnbūves un 

metālapstrādes nozares nozīmīgākā starptautiskā pasākums – izstādes „Tech Industry” 

norisei, tajā skaitā arī organizēta diskusija ar uzņēmējiem par nozarei aktuālām tēmām. 

Departaments 2014.gadā turpināja nodrošināt vietnes www.investinriga.com 

funkcionalitāti, tajā skaitā regulāru publikāciju izveidi latviešu, krievu un angļu valodās  

(unikālo apmeklētāju skaits vairāk nekā 2000 mēnesī, apmeklētāji no Latvijas, 

Krievijas, Lielbritānijas un ASV), izdevumu „Ekonomikas profils” un „Rīga skaitļos” 

izveide trīs valodās, grantu programmas „Atspēriens” facebook un twitter kontu 

uzturēšanu.  

2014.gadā Departaments veicis dažādas aktivitātes uzņēmējdarbības attīstības 

veicināšanai pilsētā, piemēram, Departamenta speciālisti organizēja un piedalījās Latvijas 

pašvaldību savienības un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras diskusijā 

„Pašvaldības loma uzņēmējdarbības attīstībā un investīciju piesaistes veicināšanā” un 

http://www.rdpad.lv/
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diskusijā „Biznesa vide, publiskā administrācija, vienkāršošana, nodokļi un pakalpojumi, 

un ietekme uz MVU”. 

Tāpat visa gada garumā, sadarbojoties ar RD struktūrvienībām, LR ministrijām, 

Latvijas Lielo pilsētu asociāciju (turpmāk – LLPA) un valsts institūcijām ir noritējis 

intensīvs darbs pie ES struktūrfondu 2014.-2020.gadam plānošanas perioda fondu 

apguves. Tā kontekstā arī identificēti integrēto teritoriju investīciju ietvaros īstenojamie 

ES fondu specifisko atbalsta mērķu ieguldījumi Rīgas teritorijās.  

Minētā ES plānošanas perioda ietvaros Departaments arī sniedzis virkni 

komentāru un priekšlikumu par aktuālajiem dokumentiem un normatīvo aktu projektiem, 

tādā veidā nodrošinot, ka ņemtas vērā arī Rīgas pilsētas attīstības un ilgtermiņa intereses 

pie ES struktūrfondu sadales atbilstoši Darbības programmā „Izaugsme un 

nodarbinātība”  paredzētajam atbalstam.  

Departaments arī sniedza komentārus par  RPR Attīstības programmas 2014-2020 

pielikumu - rīcības programmu „Uzņēmējdarbība un investīcijas”,  Uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanas pasākumu plānu 2014.-2015.gadam un koncepciju „Par sociālās 

uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā”. 

 

Projektu sagatavošana un administrēšana 

Departaments 2014.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. 

2014.gadā veikti projekta sagatavošanas darbi, kā arī veiktas iepirkumu 

procedūras tehnisko projektu izstrādei ar mērķi atslogot no transporta radītās slodzes 

Rīgas centru, uzlabot vides stāvokli pilsētas centrā un pilsētvides kvalitāti kopumā. Līdz 

ar to projekta projektēšanas fāze pakāpeniski tuvojas noslēgumam. Papildus, 2014.gada 

nogalē projekta īstenošanai piešķirts papildus līdzfinansējums no TEN-T atbalsta 

programmas. 

 

2. 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. 

2014.gadā projekta ietvaros noslēdzās Daugavas upes krastmalas daļas no 

Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam krasta nostiprinājuma grunts necaurlaidības atjaunošanas 

darbi un papildus būvniecības darbi, kā ietvaros tika veikta soliņu pārkrāsošana, 

brīdinājuma zīmju uzstādīšana, norobežojošo margu skeitparkam uzstādīšana. 
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Tika izstrādāta videonovērošanas sistēmas tehniskā shēma kvartālam starp 

Maskavas, Krasta, Turgeņeva ielām un gājēju tunelim zem krasta ielas.  

 

3. 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. 

2014.gadā projekta ietvaros tika izstrādāti tehniskie projekti Grīziņkalna parka, 

Ziedoņdārza revitalizācijai, Sparģeļu ielas, Zaķu ielas, Lienes ielas un Pļavas ielas 

rekonstrukcijai un Terēzes ielas, Alauksta ielas, Laboratorijas ielas, Vārnu ielas, Lauku 

ielas, Zvaigžņu ielas, Augšielas, J. Asara ielas, Krāsotāju ielas apgaismojuma 

rekonstrukcijai. 

Pēc tehnisko projektu izstrādes tika uzsākti būvdarbi visā projekta teritorijā. 

Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2015.gada 1.jūnijam. 

 

4. 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. 

2014.gadā tika izstrādāts iepirkums „Satiksmes modelēšana Āgenskalna tirgus 

laukuma rekonstrukcijai”.  

 

5. Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās 

Projekta mērķis ir vērsts uz ugunsdrošības pasākumu ieviešanu un uzlabošanu 

vēsturiskajās ēkās, īpašu uzmanību pievēršot vēsturiskai koka apbūvei. 

2014.gadā tika organizēti seši lokālie forumi (projekta mērķgrupām Rīgā), 

partneru pieredzes apmaiņas vizītes un projekta partneru uzņemšana Rīgā, kā ietvaros 

tika organizētas ugunsdzēsības mācības Latvijas Nacionālajā operā.  

Projektā tika izstrādāts rīcības un ieviešanas plāns ugunsdrošības pasākumu 

ieviešanai Rīgas vēsturiskajā centrā. 

2014.gada decembrī tika organizēts projekta noslēguma pasākums.  

 
6. 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. 

2014.gadā projekta ietvaros tika izstrādāts projektēšanas uzdevums Dižozolu ielas 

rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei.  
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7. 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. 

2014.gadā: 

 Saņemts Pilsētas infrastruktūras fonda finansējums tehniskā projekta izstrādei 

un uzsākts darbs pie projekta īstenošanas; 

 Ar RD priekšsēdētāja rīkojumu izveidota Pils laukuma rekonstrukcijas 

projekta darba grupa un ir notikusi pirmā darba grupas sēde par projekta 

īstenošanas jautājumiem (RD PAD, BV, VNĪ un Prezidenta kancelejas 

pārstāvji); 

 Uzsāktas aktivitātes  rekonstrukcijas būvdarbu finansējuma piesaistei. 

 

8. 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. 

2014.gadā tika noslēgts līgums par tehniskais projekta izstrādi un tika uzsākta 

tehniskā projekta izstrāde un risinājumu saskaņošana institūcijās. 

 

9. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava 

ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija 

2014.gadā ir izstrādāts izgāztuves rekultivācijas tehniskais projekts un uzsākti 

izgāztuves rekultivācijas būvdarbi, kā arī tiek veikta autoruzraudzība un būvuzraudzība. 

Uzsākta papildus teritorijas A.Deglava ielas sarkanajās līnijās labiekārtošanas 

tehniskā projekta izstrāde. 

2015.gadā tiks pabeigta izgāztuves rekultivācija un papildus teritorijas 

labiekārtošana. 

 

10. Esplanādes (tajā skaitā Brīvības alejas un Baumaņa skvēra), Viesturdārza 

un Kronvalda parka rekonstrukcija 

Projekta mērķis ir organizēt trīs arhitektūras (metu) konkursus un izstrādāt skiču 

un tehniskos projektus Esplanādes, Viesturdārza, Kronvalda parku, kā arī Brīvības alejas 

un Baumaņa skvēra kvalitatīvai rekonstrukcijai.  

2014.gadā tika veikts darbs pie arhitektūras (metu) konkursa darba uzdevuma 

izstrādes, projekta idejas apspriedes ar iesaistītajām pusēm, kā arī sagatavota iepirkuma 

dokumentācija projekta teritoriju topogrāfisko uzmērījumu veikšanai. 

 

11. Aldara parka rekonstrukcija (metu konkurss, būvprojekta izstrāde) 

Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt Rīgas pilsētas infrastruktūru, labiekārtojot 

pilsētas rekreācijas teritorijas un veicinot pilsētvides kvalitātes uzlabošanu. Projekta 

specifiskais mērķis ir izstrādāt skiču un tehnisko projektu Aldara parka kvalitatīvai 

rekonstrukcijai. 

Projektam finansējums piešķirts 2014.gada 10.decembrī, uzsākta projekta idejas 

attīstība, lai izstrādātu arhitektūras (metu) konkursa darba uzdevumu. 
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12. Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija 

Projekta mērķis ir Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija no Akmens 

tilta līdz Salu tiltam ~ 2 km garā posmā, kas iekļauj – krastmalas, tilta pār Kīveleina 

grāvi, kāpņu rekonstrukciju, skatu platformu izbūvi, zemūdens darbus (krastmalas 

nostiprināšanai), gājēju un veloceliņu izbūvi, rekreācijas zonu izveidošanu. 

Rekonstrukcijai paredzētais posma garums ir ~ 2 km. 

2014.gadā ir piešķirts finansējums tehniskā projekta izstrādei no Infrastruktūras 

fonda. 

Tika saņemts Plānošanas un arhitektūras uzdevums tehniskā projekta izstrādei, kas 

paredz arhitektūras konkursa organizēšanu. Tika saņemti tehniskie noteikumi, sagatavots 

darba uzdevums Arhitektūras konkursam – iepirkumu plānots izsludināt pēc topogrāfijas 

izstrādes 2015.gadā. 

Tika prezentēta projekta ideja Pilsētas galvenā arhitekta birojam un organizēta 

radošā domdarbnīca par projekta ideju forumā „Rīga dimd”. 

 

Personāla politika 

2014.gadā Departamentā bija 116 amata vietas. Departamentā pieņemti 9 

darbinieki un 17 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. 

2014.gadā Departamentā nodrošinātas 8 prakses vietas dažādu augstāko izglītības 

iestāžu studentiem. 

 

Kvalitāte un risku vadība 

2014.gadā tika izvērtētas Departamenta funkciju un ar to saistītie riski un tika 

izstrādāts jauns pretkorupcijas pasākumu plāns 2014.-2017.gadam, kurā iekļautas sadaļas 

par Pilsētas attīstības stratēģisko vadību, publisko pakalpojumu sniegšanas un citu 

funkciju korupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumiem. 

2014.gada aprīlī Departamentā notika kvalitātes vadības sistēmas 2.uzraudzības 

audits, kurš apliecināja Departamenta izveidotās sistēmas atbilstību LVS EN ISO 

9001:2009 standarta prasībām. Tika veikti 6 kvalitātes vadības sistēmas auditi 

Departamenta struktūrvienībās, kā arī tika uzlaboti vairāki Departamenta pakalpojumi un 

procesi. 

 

Iepirkumi 

2014.gadā Departaments veiksmīgi īstenoja savas funkcijas ņemot vērā iepirkumu 

specifiku. Pašvaldības iepirkumu nodaļa ir veikusi 59 iepirkumus Departamenta un Rīgas 

pilsētas būvvaldes vajadzībām. 

 

IT risinājumi/e-politika 

2014.gadā tika pilnveidotas mājas lapas www.apkaimes.lv un www.sus.lv, lai 

pielāgotu mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām un uzlabotu drošību. Regulāra 

informācijas ievietošana un aktualizēšana Departamenta pārziņā esošajos informācijas 

resursos. 
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Nodrošināta e-pakalpojumu „Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana” un „Rīgas 

pilsētas ielu sarkano līniju lejupielāde” ieviešana, kā arī uzsākta jauna e-pakalpojuma 

izstrāde „Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datu bāzē”. 

2014.gada pirmajā ceturksnī sadarbībā ar RD Informācijas tehnoloģiju centru 

izstrādā Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (RĪĢIS) koncepcija un tiek analizēti 

priekšlikumi un risinājumi. 

Ģeotelpiskās informācijas datu sakārtošanas, optimizēšanas un strukturālas 

uzbūves realizēšana, lai sekmētu Rīgas pašvaldības uzkrātās, pasūtītās un apkopotās 

ģeotelpiskās informācijas operatīvu pieejamību Rīgas pilsētas pašvaldībā. 

Sadarbībā ar RD Informācijas tehnoloģiju centru uzsākts pilotprojekts par WMS 

(Web map service) pakalpes izveidi un testa režīmā nodrošināta ortofoto un sarkano līniju 

WMS pakalpju pieejamība. 

 

Dokumentu pārvaldība un klientu apkalpošana 

Departamenta apritē 2014.gadā ir saņemti 13 753 korespondences dokumenti, 

nosūtīti 8080 korespondences dokumenti, saņemti/nosūtīti 4 534 dienesta korespondences 

dokumenti, sagatavoti 3036 faktu fiksējošie dokumenti (pilnvaras, izziņas, atzinumi, akti, 

ziņojumi, plāni), izdoti 665 iekšējie normatīvie akti (rīkojumi, personālrīkojumi, 

reglamenti, iekšējie noteikumi, instrukcijas), noslēgti 161 līgumi (t.sk., RD vārdā), kā arī 

sagatavoti un/vai izskatīti 193 RD lēmumprojekti. 

Departamentam ieviešot jaunus e-pakalpojumus un ikdienas darbā uzsākot strādāt 

ar Klientu attiecību vadības informācijas sistēmas (turpmāk – KAVIS) Rezolūciju 

moduli, 2014.gadā turpināja pieaugt elektronisko dokumentu aprite, kas salīdzinājumā ar 

2013.gadu pieaugusi par 21%, ņemot vērā, ka dokumentu kopskaits 2014.gadā 

salīdzinājumā ar 2013.gadu palielinājies par 8%. 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 2014.gadā tika nodrošināta stingra dokumentu izpildes termiņu kontrole. Lai 

uzlabotu dokumentu apriti Departamentā ir izstrādāti priekšlikumi grozījumiem 

dokumentu pārvaldības noteikumiem Departamentā. 

 

Departamenta galvenie darbības virzieni 2015.gadā 

 

Teritorijas plānošana 

2015.gadā Departaments jaunā RTP ietvaros turpina darbu pie 11 tematisko 

plānojumu izstrādes organizējot izstrādes darba grupu sanāksmes un virzot plānojumu 

apstiprināšanu RD. 

Plānots turpināt Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādi un Rīgas 

centrālās daļas publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma izstrādi, kā arī uzsākt Stratēģiskās 

ietekmes uz vidi izvērtējuma procedūru izstrādi un Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu izstrādi. Plānots turpināt darbu pie 2014.gadā uzsāktajiem pētījumiem. 

2015.gada maijā/ jūnijā paredzēts viens no sabiedrības līdzdalības pasākumiem -

  „Apkaimju gids”, kurā Departamenta speciālisti plāno doties uz apkaimēm, lai kopā ar 

apkaimju aktīvajiem iedzīvotājiem dabā apsekotu problēmteritorijas, pārrunātu 

iespējamos risinājumus un iespēju robežās tos iestrādātu Tematiskajos plānojumos. 

2015.gada septembrī/ oktobrī plānots zīmējumu konkurss bērniem un jauniešiem 

„Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”. Konkurss tiek rīkots kā viens no sabiedrības 
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līdzdalības pasākumiem, lai veicinātu bērnu un jauniešu piederību savai apkaimei, 

iesaistītu pilsētas plānošanas procesos, kā arī popularizētu jauno RTP gan bērnu un 

jaunieši vidū, gan arī starp viņu vecākiem. Tematisko plānojumu redakcijas nodot 

sabiedrībai iepazīstināšanai plānots š.g rudenī (oktobrī/ novembrī).  

 

Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošana un uzraudzība 

2015.gadā turpināsies darbs pie Stratēģijas ieviešanas sistēmas pilnveidošanas. 

Tiks nodrošināta Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna ikgadēja 

aktualizēšana sadarbībā ar RD struktūrvienībām un iestādēm. Departamenta speciālisti 

piedalīsies un veicinās stratēģisko attīstības un telpiskās plānošanas projektu īstenošanu 

Rīgas pilsētā, kā arī pārstāvēs pilsētas stratēģiskās intereses ES, nacionāla un reģionālā 

līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.  Plānots turpināt konsultēt un piedalīties 

citu pašvaldības iestāžu un struktūrvienību attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un 

pilnveidošanas jautājumos, kā arī nodrošināt informācijas un pieredzes apmaiņu ar 

studentiem, pētniekiem, ārvalstu delegācijām, speciālistiem un citiem interesantiem par 

Rīgas pilsētas attīstības jautājumiem.  

Balstoties uz izstrādātajām jaunajām SUS darbības vadlīnijām, 2015.gadā tiks 

sagatavots pirmais jaunā plānošanas perioda pārskats „2014.gada pārskats par Rīgas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-

2020.gadam ieviešanu”, sadarbojoties ar RD struktūrvienībām un iestādēm. Stratēģiskās 

uzraudzības sistēma turpinās galvenokārt nodrošināt uzraudzības funkciju, tomēr būtiski 

arī izstrādāt un realizēt Stratēģijas ieviešanas mehānismu, lai izpildītu attīstības 

plānošanas dokumentu rīcības virzienus un apzinātu problēmjautājumus. Tāpat 

2015.gadā paredzēts izstrādāt kārtību, lai nodrošinātu un ieviestu Rīgas pilsētas 

pašvaldības politikas plānošanas dokumentu monitoringu. 

 

Vietējais ģeodēziskais tīkls 

2015.gadā paredzēts pabeigt vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu 4 teritorijām – 

Vecrīga un Torņkalns – Āgenskalns, Skanste – Brasa un Mežaparks, izstrādāt vēl 2 

pilnveidošanas aprakstus – Berģi un Ķīpsala, veikt punktu pārrēķināšanu un 

pilnveidošanas pārskatu sastādīšanu teritorijās Centrs un Maskavas forštate. 

Turpināt vietējā ģeodēziskā tīkla datu uzturēšanu ietverot šādus pasākumus: 

 saskaņā ar 24.07.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.497 „Vietējā 

ģeodēziskā tīkla noteikumi” prasībām ievietot informāciju par vietējā tīkla 

punktiem (visiem) Vietēja ģeodēziskā tīkla datubāzē, kuru uztur Latvijas 

Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;  

 vietējā ģeodēziskā tīkla uzraudzības procesu izstrāde - punktu pārvietošanas 

kārtība, uzskaite, aizsardzība u.tml.;  

 privātīpašnieku informēšana par viņu teritorijā esošajiem vietējā tīkla punktiem.  

 

Ģeotelpiskā informācija 

2015.gadā plānots pārrēķināt valsts ģeodēziska tīkla bijušos N2 klases punktu 

augstumus uz augstumu sistēmu  LAS 2000,5. 

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

sakārtošana, pakalpojumu izveide, pakalpojumu cenrāža izveide, pakalpojumu 

piedāvāšana. 

Plānots turpināt sadarbību ar inženierkomunikāciju turētājiem, lai rastu 

efektīvākos risinājumus datu atbilstības nodrošināšanai ADTI datu bāzē un 
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inženierkomunikāciju turētāju datubāzē. Turpināt sinhronizācijas procesu ar SIA „Rīgas 

ūdens”, vienoties par efektīvāku ADTI apmaiņu ar a/s „Sadales tīkls”, va/s „Latvija 

gāze”, SIA „Baltcom”, SIA „Optron” un SIA „Lattelecom”. 

Pabeigt  e-pakalpojumu „Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija 

topogrāfiskās informācijas datubāzē” ieviešanu un turpināt e-pakalpojumu 

papildinājumus un labojumus. Turpināt darbu pie vēsturisko planšetu apstrādes un 

iekoordinēšanas. 

Plānota jaunas ģeotelpiskās informācijas nodošanas veidu apzināšana, tā lai tā 

būtu piemērota lietotāja/klienta vajadzībām un prasībām – WMS (Web map service), 

WMF (Web map feature) u.c. risinājumi. Līdzdarboties pašvaldībā pieejamās 

ģeotelpiskās informācijas apzināšanā, strukturēšanā un novērtēšanā.  

Turpināt darbu pie metadatu aktualizēšanas un ģeotelpiskās informācijas 

sakārtošanas RD serveros, paplašinot lietotāju loku ģeotelpiskajai informācijai, kas 

pieejama uz servera MAISS, piem.,  informējot un apmācot Rīgas izpilddirekciju 

speciālistus, tādējādi veicinot pašvaldībā pieejamās informācijas izmantošanu darba 

pienākumu izpildē. Turpināt pilnveidot MicroStation automatizēto ikonu izveidi un 

uzstādīšanu lietotājiem, lai būtu viegli un ērti iegūt un piekļūt ģeotelpiskajai informācijai. 

 

Rīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana 

2015.gadā Departaments turpinās sadarboties ar RD struktūrvienībām un valsts 

pārvaldes institūcijām uzņēmējdarbības attīstības plānošanā nākamajam ES fondu 

plānošanas periodam (2014.–2020.gads), tajā skaitā: biznesa inkubatora izveide Rīgas 

reģionā, tehnoloģiskā inkubatora izveide Rīgā un industriālo teritoriju attīstība pilsētā. 

Plānots uzlabot sadarbību ar pašvaldības struktūrvienībām uzņēmējdarbībai 

svarīgu jautājumu risināšanā saistībā ar  Stratēģijas un Attīstības programmas ieviešanu. 

 

Sadarbība 

Attīstības plānošanas jautājumos Departaments veidos sadarbību ar valsts, 

pašvaldību iestādēm un NVO (ES struktūrfondu sadalīšanas jautājumos, dalība RPR 

Konsultatīvās komisijas sēdēs, sadarbība ar Latvijas Pašvaldību savienību, LLPA, 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, 

Saeimas komisiju ilgtspējīgas attīstības jautājumos u.c.). 

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.  

Līdzdarboties Būvniecības likuma speciālo noteikumu grozīšanā. Sadarbībā ar 

Rīgas pilsētas būvvaldi informēt LR Ekonomikas ministriju par nevienlīdzīgo un 

neviennozīmīgo situāciju būvniecības normatīvajos aktos par topogrāfiskajiem un 

inženiertīklu situācijas plāniem.  

 

Infrastruktūras nodevas un fonda administrēšana 

Tiks turpināts darbs pie pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras 

uzturēšanu un attīstību Rīgas pilsētas administratīvajā pilsētā, maksāšanas paziņojumu 

izdošanas un nosūtīšanas nodevas maksātājiem, kā arī veikta samaksu pārraudzība, un 

nodrošināta Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda uzraudzība. 

Plānota KAVIS Infrastruktūras nodevas moduļa pielāgošana izmaiņām 

būvniecības procesos, t.sk. sasaiste ar Būvniecības informācijas sistēmu, kuru no 
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2015.gada jūnija plāno ieviest Rīgas pilsētas būvvaldē dokumentu administrēšanas 

vajadzībām (aizstājot sistēmu BŪVE).  

2015.gadā notiks 20.06.2013. RD iekšējo noteikumu Nr.DA-13-8-nts „Pašvaldības 

nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā administrēšanas 

kārtība” pielāgošana izmaiņām būvniecības procesam un veikti RD saistošo noteikumu 

Nr.211 „Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību 

Rīgā” grozījumi. 

 

Starptautiskie projekti 

Atbilstoši Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām attīstības 

prioritātēm un aktuālajām Pašvaldības vajadzībām Departaments 2015.gadā plāno 

organizēt šādu projektu iniciēšanu, priekšizpēti, sagatavošanu: 

 grantu programmas „Atspēriens” ietvaros veicināt jaunu uzņēmumu un darba 

vietu tajos izveidi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, izveidot vismaz 

12 jaunas darba vietas; 

 veicināt Rīgas atpazīstamību starptautiskā investoru auditorijā ikgadējā 

starptautiskajā investīciju un nekustamo īpašumu izstādē MIPIM; 

 informēt uzņēmējus, potenciālos investorus un ikvienu citu interesentu par 

aktuālajiem Rīgas ekonomikas rādītājiem un attīstības tendencēm; 

 vietnē www.investinriga.com informēt apmeklētājus (tai skaitā uzņēmējus un 

potenciālos investorus) par investīciju iespējām Rīgā, Departamenta 

sniegtajiem pakalpojumiem, pilsētai saistošiem investīciju piesaistes un 

uzņēmējdarbības attīstības pasākumiem; 

 sekmēt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Rīgas pilsētā MVU forumā; 

 atbalstīt Rīgas starptautiski konkurētspējīgās ekonomikas nozares – 

mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu izaugsmi starptautiska līmeņa 

gadskārtējas izstādes Tech Industry ietvaros; 

 Inkubatoru programmas darbības koordinācijas Rīgā projekta ietvaros 

sekmēt jaunu uzņēmumu un līdz ar to - darbavietu rašanos, sekmēt jaunu 

produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu un attīstību; 

 Rīgas pilsētas investīciju kataloga izveides rezultātā sekmēt investīciju 

piesaisti Rīgā pēc iespējas kvalitatīvāk un operatīvāk sagatavojot atbildes uz 

investīciju pieprasījumiem, kā arī piemeklēt, katram pieprasījumam 

visatbilstošāko objektu piedāvājumu;  

 veicināt sociālās uzņēmējdarbības idejas atbalsta programmas izveidi un  

īstenot atbalsta programmu Rīgā, tādā veidā radot jaunas, specifiskas darba 

vietas; 

 atjaunot Investīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas padomi kā kvalitatīvu 

un efektīvu uzņēmēju un pašvaldības sadarbības veicināšanas instrumentu. 

2015.gadā plānots īstenot iesāktos ES struktūrfondu finansētos projektus laikā 

un pienācīgā kvalitātē, gatavoties nākamajam ES struktūrfondu plānošanas periodam 

(2014-2020), īpašu uzsvaru liekot uz tādiem projektiem kā Ziemeļu transporta koridora, 

Centrāltirgus attīstība un PARKI, un infrastruktūras objektu attīstība. 

 

Direktora p.i. I.Purmale 

Rīgā, 2015.gada 18.februārī 
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