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RĪGAS DOMES 
PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA 

VAD ĪBAS ZIŅOJUMS 
(2015.GADS) 

 

2015.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) 
nodrošināja savu funkciju izpildi saskaņā ar 2015.gadā apstiprinātajām budžeta 
programmām ar kopējo budžetu EUR 2 882 154 (apstiprinātais budžets 2015.gadam ar 
grozījumiem). 

 
Pilsētvides plānošana 

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma (turpmāk – RTP) izstrādes ietvaros 2015.gadā 
paveiktais: 

� Apkopoti privātpersonu un institūciju iesniegumi un nosacījumi. 
� Izstrādāts funkcionālā zonējuma priekšlikums atbilstoši spēkā esošajam 

normatīvajam regulējumam, kas tiek pārskatīts saistībā ar apkopotajiem 
privātpersonu un institūciju iesniegumiem/nosacījumiem. 

� Izstrādāta raksturīgā apbūves augstuma karte, kas tiek pārskatīta atbilstoši 
noteiktajam funkcionālajam zonējumam. 

Bez tam 2015.gadā aktīvi turpinājās darbs pie 11 tematisko plānojumu (turpmāk - TmP) 
izstrādes: 
� Teritoriju uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai  Tmp ietvaros: 

� Noteiktas rūpniecības nozaru uzņēmumu attīstībai nepieciešamās teritorijas, 
kurās prioritāri būtu nepieciešams nodrošināt pašvaldības atbalstu. 

� Izstrādāta rūpniecības uzņēmumu klasifikācija. 
� Noteikts iedzīvotājiem ikdienas dzīvē nepieciešamo nozīmīgāko pakalpojumu 

klāsts. 
� Izstrādāta pakalpojumu centru klasifikācija. 
� Identificēti esošie pakalpojumu centri – kvartāla, apkaimes, pilsētas līmenī. 
� Atbilstoši tirdzniecības centru klasifikācijai veikta esošās situācijas analīze par 

tirdzniecības centriem Rīgā. 
� Aktualizēta informācija par paaugstinātas bīstamības objektiem. Izstrādāti 

scenāriji ierobežojuma zonu noteikšanai. 
� Mājokļu attīstības TmP ietvaros: 

� Izstrādāta dzīvojamās vides kvalitātes novērtējuma sistēma un veikts Rīgas 
dzīvojamo teritoriju novērtējums. 

� Noteiktas prioritāri attīstāmās dzīvojamās apbūves teritorijas un teritorijas, kas 
attīstāmas tālākā perspektīvā. 

� Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju ārpus RVC TmP ietvaros: 
� Izstrādāti precizēti apbūves veidošanas un attīstības nosacījumi apbūves 

aizsardzības teritorijās. 
� Precizēts kultūrvēsturiski vērtīgo objektu sastāvs. 

� Ainavu TmP ietvaros:  
� Izstrādāta Rīgas pilsētas telpiskās kompozīcijas shēma. 
� Noteiktas Rīgas vērtīgās ainavas un degradētās ainavas. 
� Noteikti galvenie skatu punkti un orientieri. 
� Izstrādāti ieteikumi ainavu pārvaldībai. 
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� Ūdens teritoriju un krastmalu TmP ietvaros: 
� Fiksēti potenciālie ūdens piesārņojuma avoti. 
� Noteiktas rīcības, kas pašvaldībai jāveic ūdeņu ekoloģiskās situācijas 

uzlabošanai. 
� Noteikti principi piekļuves pie ūdensobjektiem nodrošināšanai. 
� Noteikti kritēriji peldvietu un atpūtas vietu izveidei. Atbilstoši tiem noteiktas 

peldvietas un atpūtas vietas pie ūdens. 
� Teritorijas valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai TmP ietvaros:  

� Kartogrāfiski attēlotas teritorijas, kas ar Rīgas domes (turpmāk - RD) 
lēmumiem noteiktas valsts un pašvaldības funkcijām, kā arī noteiktas 
pašvaldības funkcijas, kuru īstenošanai nepieciešamas papildus teritorijas. 

� Prasības teritoriālajam nodrošinājumam, lai īstenotu funkciju. 
� Kritēriji, kad nepieciešamas jaunas teritorijas funkcijas īstenošanai. 
� Kritēriji, kad nekustamais īpašums uzskatāms par funkcijai nevajadzīgu. 
� Principi rīcības izvērtēšanai ar pašvaldības nekustamo mantu.  

� Rīgas brīvostas TmP ietvaros: 
� Noteiktas konkrētas vietas, kur jaunu paaugstinātu bīstamības objektu 

izvietošana nav atļauta. 
� Noteikti īpaši nosacījumi tiem paaugstinātas bīstamības objektiem, kuru 

ierobežojuma zonas šobrīd apgrūtina esošo/atļauto dzīvojamo/publisko apbūvi. 
� Noteikti publiskās pieejas punkti Rīgas brīvostas teritorijā. 
 

Lokālplānojumi to izstrāde un īstenošana, zemes ierīcība 
2015.gadā sagatavoti un pieņemti 10 RD lēmumi par lokālplānojumu izstrādes 

uzsākšanu teritorijas robežas un darba uzdevumu apstiprināšanu: 
� 16.01.2015. RD lēmums Nr.2079 “Par zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra 

Nr.01001232176) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas 
robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”; 

� 24.02.2015. RD lēmums Nr.2236 “Par teritorijas Vienības gatvē lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”; 

� 21.04.2015. RD lēmums Nr.2493 “Par zemesgabalu Augusta Deglava ielā 161 un 
Augusta Deglava ielā 167 lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma 
teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”; 

� 09.06.2015. RD lēmums Nr.2631 “Par Kundziņsalas un teritorijas starp 
Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu 
lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”; 

� 09.06.2015. RD lēmums Nr.2632 “Par teritorijas Daugavgrīvas ielā 93 
lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”; 

� 07.07.2015. RD lēmums Nr.2764 “Par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes 
ielā bez numura lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 
grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba 
uzdevuma apstiprināšanu”; 

� 07.07.2015. RD lēmums Nr.2766 “Par zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra 
Nr.01001250221, kadastra Nr.01001250267) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas 
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plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma 
teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”; 

� 07.07.2015. RD lēmums Nr.2765 “Par teritorijas Vecmīlgrāvja 5.līnijā 
lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”; 

� 25.08.2015. RD lēmums Nr.2909 “Par zemesgabala Mūkusalas ielā 80 (kadastra 
Nr.01000520235) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un 
darba uzdevuma apstiprināšanu”; 

� 15.12.2015. RD lēmums Nr.3340 “Par zemesgabala Buļļu ielā 9 (kadastra 
Nr.01000660003) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un 
darba uzdevuma apstiprināšanu”. 
Sagatavoti un pieņemti 3 RD lēmumi par lokālplānojumu nodošanu publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai: 
� 25.08.2015. RD lēmums Nr.2908 “Par zemesgabala Ieriķu ielā 5 k-1 (kadastra 

Nr.01000702347) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai”; 

� 25.08.2015. RD lēmums Nr.2907 “Par zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra 
Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) lokālplānojuma redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”; 

� 15.12.2015. RD lēmums Nr.3343 “Par zemesgabalu Kojusalas ielā b/n (kadastra 
Nr.01000482014) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai”. 
Sagatavoti un pieņemti 3 RD lēmumi par lokālplānojumu apstiprināšanu un 

saistošo noteikumu izdošanu:  
� 24.02.2015. RD lēmums Nr.2235 “Par zemesgabalu Ulbrokas ielā bez numura 

(kadastra Nr.01000922322, kadastra Nr.01000922438) lokālplānojuma 
apstiprināšanu” un RD saistošie noteikumu Nr.141 “Zemesgabalu Ulbrokas ielā 
bez numura (kadastra Nr.01000922322, kadastra Nr.01000922438) izmantošanas 
un apbūves saistošie noteikumi”; 

� 15.12.2015. RD lēmums Nr.3338 “Par zemesgabala Ieriķu ielā 5 k-1 (kadastra 
Nr.01000702347)  lokālplānojuma apstiprināšanu” un RD saistošie noteikumu 
Nr.184 “Zemesgabala Ieriķu ielā 5 k-1 (kadastra Nr.01000702347) izmantošanas 
un apbūves saistošie noteikumi”; 

� 15.12.2015. RD lēmums Nr.3339 “Par zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra 
Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) lokālplānojuma apstiprināšanu” un 
RD saistošie noteikumu Nr.185 “Zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra 
Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) izmantošanas un apbūves saistošie 
noteikumi”. 
2015.gadā kopumā izskatīti 269 zemes ierīcības un robežu noteikšanas projekti un 

583 zemes robežu apgrūtinājumu plāni. 2 527 izziņas par zemes gabalu atļauto 
izmantošanu, t.sk., 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 RD Īpašuma 
departamenta, Pašvaldības ieņēmumu un Zemju pārvaldei, kā arī fiziskām/juridiskām 
personām.  
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Rīgas vēsturiskais centrs 
 2015.gadā turpinās darbs pie Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma 
izstrādes, kā ietvaros paveikts: 

� apkopoti lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultāti; 
� 21.04.2015. RD lēmums Nr.2492 „Par Skanstes apkaimes teritorijas 

lokālplānojuma redakcijas nodošanu pilnveidošanai atbilstoši institūciju 
atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem”; 

� lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas izstrāde – lokālplānojuma izstrādes 
procedūras uzsākšana Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā; 
organizētas darba grupas sanāksmes ar Skanstes attīstības aģentūru par 
lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanas iespējamiem risinājumiem; iespējamo 
risinājumu meklējumi Baltijas dzegužpirkstītes Dactylorhiza baltica atradnes 
nodrošinātai pilsētvides apstākļos. 

Bez tam RVC AZ teritorijas plānojuma ietvaros 2015.gadā tika veiktas sekojošas 
aktivitātes:  

� priekšizpēte RVC AZ publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma uzsākšanai 
sadarbībā ar ekspertiem - transporta plānošanas speciālistu un ainavu arhitektu; 

� priekšizpēte RVC AZ mājokļu tematiskā plānojuma uzsākšanai sadarbībā ar 
ekspertu – mājokļu un dzīvojamās vides attīstības speciālistu; 

� 2013.gada pētījuma „Ēku pirmo stāvu izmantošanas un fasāžu raksturojuma izpēte 
Rīgas centra daļā” Rīgas vēsturiskā centra daļas datu ievade datorprogrammā 
AutoCad, apstrāde un analizēšana ar datorprogrammu ArcGis; 

� RVC AZ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu tulkošana angļu valodā, 
kā arī nepieciešamās informācijas tulkošana angļu un krievu valodās, ievietošanai 
Departamenta mājas lapā; 

� RVC AZ teritorijas plānojuma grafiskās daļas plāna „RVC kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns” un „Kultūrvēsturiskie ansambļi un 
kultūras pieminekļi RVC un tā aizsardzības zonā” aktualizācija. 
 

L īdzdalība starptautiskos projektos un organizācijās, t.sk., ārvalstu delegācijas 
uzņemšana/pieredzes apmaiņa 

No 09.04.2015. līdz 10.04.2015. Grenobles Alpu Metropolē noritēja Eiropas 
Savienības (turpmāk – ES) fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta 
„Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” (Changes and Conflicts in Using Public Spaces) 
zināšanu un pieredzes konsolidēšanas noslēguma seminārs „USER projekta noslēguma 
konference”, kurā piedalījās Departamenta speciālisti. Semināra mērķis bija apkopot 
USER projekta ietvaros gūto pieredzi un iepazīties ar katras pilsētas izstrādāto rīcības 
plānu publiskās ārtelpas atjaunošanai. 

Bez tam tika nodrošināta Departamenta speciālistu dalība Baltijas jūras Pasaules 
mantojuma (turpmāk - PM) vietu sadarbības 2016.gada projektā World Heritage Project 
„Joining Hands and Minds in the Baltic Sea Region”, kurā tika veidots PM vietu 
speciālistu un pārvaldības institūciju sadarbības tīkls, lai apgūtu PM objektu pārvaldības 
pieredzi, kas dos ieguldījumu Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma īstenošanas 
programmas izstrādē, kā arī turpinājās kopējā kultūras mantojuma un tūrisma projekta 
Grand Tour of the Baltic Region ieceres sagatavošana ES finansējuma pieprasīšanai 
2016. vai 2017.gadā. Kā arī tika nodrošināta Departamenta speciālistu dalība Pasaules 
kultūras mantojuma pilsētu organizācijas (OWHC – The Organization of World Heritage 
Cities) rīkotajā pasaules 13.kongresā „Pasaules mantojuma pilsētas, dzīvotspējīgas 
pilsētas” (World Heritage Cities, Resilient Cities), Arekipā (Peru). 
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2015.gadā Departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē uzņemtas 4 profesionālās 
ārvalstu pašvaldību pilsētvides attīstības speciālistu un ārvalstu augstskolu studentu 
delegācijas, kā arī noorganizēta 1 pārvaldes speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte uz 
ārvalstīm. Šo pasākumu ietvaros notikusi pieredzes apmaiņa pilsētvides attīstības, 
teritorijas plānošanas, arhitektūras, būvniecības un sabiedrības līdzdalības jomās: 

� 22.04.2015. – Rūras apgabala Mīlheimas pašvaldības (Vācija) pilsētplānotāju 
delegācijas uzņemšana Rīgā, noorganizēts pieredzes apmaiņas seminārs par zilo 
un zaļo struktūru un mājokļu plānošanu pilsētvidē; 

� 02.06.2015. – Buffalo universitātes (ASV) Pilsētu un reģionu plānošanas fakultātes 
studentu delegācijas uzņemšana un radošs seminārs par pilsētvides plānošanas 
izaicinājumiem Rīgā un potenciālajiem risinājumiem; 

� 25.09.2015. – noorganizēta Malmes pašvaldības (Zviedrija) pilsētplānotāju un 
arhitektu delegācijas uzņemšana Rīgā un pieredzes apmaiņas seminārs par Rīgas 
un Malmes stratēģisko un telpisko plānošanu, kā arī kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanu un attīstīšanu abās pilsētās; 

� 11.-15.11.2015. – Minhenes (Vācija) augstskolas arhitektūras un pilsētplānošanas 
studentiem nodrošināta mācību prakse Rīgā, kuras ietvaros noorganizēts seminārs 
par Rīgas telpiskās attīstības plānošanas pieeju un izaicinājumiem Rīgā, kā arī 
sniegts atbalsts 3 pilotteritoriju Rīgā izvēlei, kurām studenti izstrādās alternatīvus 
stratēģiskās un telpiskās attīstības risinājumus; 

� 24.-25.09.2015. – noorganizēta pieredzes apmaiņas vizīte uz Viļņu (Lietuva) par 
teritorijas plānošanas, sabiedrības līdzdalības un UNESCO kultūrvēsturiskā 
mantojuma pārvaldības jautājumiem abās pilsētās; 
 

Sabiedrības iesaistīšana un ārējā komunikācija 
Laika posmā no 15.05.2015. līdz 19.06.2015. RD speciālisti kopā ar apkaimju 

aktīvajiem iedzīvotājiem apsekoja teritorijas dažādās Rīgas apkaimēs, lai pārrunātu 
iespējamos teritoriju attīstības scenārijus. Galvenās tēmas, par kurām bija paredzēts 
diskutēt – uzņēmējdarbības teritoriju turpmākā attīstība, ūdensmalu pieejamība, to 
labiekārtojums un atpūtas iespējas, kultūrvēsturiskais mantojums un tā saglabāšana, 
publisko ārtelpu attīstība, kā arī dzīvojamās teritorijas kvalitāte un infrastruktūras 
nodrošinājums. Kopumā tika apsekotas 19 apkaimes: Šķirotavas, Imantas, Buļļu, 
Daugavgrīvas, Bolderājas, Kleistu, Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas, Vecmīlgrāvja, 
Mīlgrāvja, Sarkandaugavas, Kundziņsalas, Beberbeķu, Mūkupurva, Šampētera, 
Pleskodāles, Maskavas forštates.  

Bez tam tika noorganizēts Rīgas 5.-9. klašu skolēnu zīmējumu un eseju konkurss 
„Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”. Konkurss tika rīkots kā viens no sabiedrības 
līdzdalības pasākumiem jaunā RTP izstrādes gaitā, lai veicinātu bērnu piederību savai 
apkaimei, iesaistītu pilsētas plānošanas procesos, kā arī popularizētu jauno teritorijas 
plānojumu bērnu un viņu vecāku vidū. Konkursa mērķis – veicināt bērnos radošo 
pašizpausmi un prasmi darbos atklāt savas sajūtas pret apkārtējo dzīves telpu, veicinot 
interesi par Rīgas plānošanas procesiem. Konkursam tika iesūtīti 205 zīmējumi un 81 
eseja par 42 Rīgas apkaimēm no 33 Rīgas izglītības iestādēm. 

Lai veicinātu sabiedrības (iedzīvotāju, potenciālo investoru, konsultantu, 
universitāšu mācībspēku, studentu, ārvalstu partneru un citu interesentu) izpratni par 
Departamenta īstenotajiem projektiem un pilsētā notiekošajiem procesiem, kā arī, lai 
informētu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un iespējām iesaistīties pilsētas 
attīstības procesos par Rīgas pilsētas attīstību nodrošināšanu, Departaments turpina 
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nodrošināt aktīvu komunikāciju sociālajos tīklos, regulāru informāciju medijiem preses 
relīžu veidā, kā arī informāciju mājas lapā www.rdpad.lv, kurā tiek publicēti jaunumi un 
paziņojumi Rīgas iedzīvotājiem ar mērķi nodrošināt ne tikai aktīvu saziņas procesu, bet 
arī operatīvu informācijas apmaiņu.  

2015.gadā Departaments ir veicis funkcionālos uzlabojumus un modifikācijas 
mājas lapai, lai nodrošinātu modernu un viegli saprotamu informācijas aktualizēšanu un 
piemērošanu lietotāju ērtībām, kā arī atspoguļotu saturu ar inovatīviem tehniskajiem 
risinājumiem, kas ļauj veicināt sabiedrības izpratni par Departamenta atbildības jomām. 

 

Rīgas ilgtermiņa attīstības plānošana un uzraudzības sistēma 
2015.gada aprīlī RD tika apstiprināts aktualizētais Rīgas attīstības programmas 

Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam. Savukārt 2015.gada jūnijā uzsākta 
plānu aktualizācija 2015.–2017.gadam, kuras ietvaros ir sagatavots un apstiprināts arī 
Departamenta rīcības plāns 2015.–2017.gadam.  

Izstrādājot Rīcības un Investīciju plānus tika ņemti vērā jaunā ES fondu 
plānošanas perioda 2014.–2020.gadam nosacījumi, tādēļ šajos jautājumos 2015.gadā 
Departaments sadarbojās ar valsts struktūrvienībām, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un 
Latvijas Pašvaldību savienību. Norisinājās darbs pie Integrēto teritoriālo investīciju 
(turpmāk – ITI) projektiem, tika izvērtēti daudzi normatīvie akti, piemēram, konceptuāli 
ziņojumi un Ministru kabineta noteikumu projekti, kā arī komunikācija un dalība 
diskusijās par specifisko atbalsta mērķu finansējumu.  

Noslēgts deleģēšanas līgums ITI projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai starp 
Rīgas pašvaldību un Latvijas Republikas Finanšu ministriju. Atbilstoši deleģēšanas 
līgumā noteiktajam ir uzsākts darbs pie iekšējo procedūru aprakstu gatavošanas, ES 
fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma, Specifiskā atbalsta mērķa 
(SAM) 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīstības programmām”  projektu iesniegumu atlases nolikuma. 

2015.gadā Departamenta speciālisti izstrādāja un precizēja tematiskās kartes - ITI 
projektu kartes, Granīta ielas rajona industriālās teritorijas karti, ārvalstu tiešo investīciju 
kartes, kā arī veica degradēto teritoriju karšu papildināšanu un degradēto 
teritoriju/objektu datu bāzes papildināšanu. 

Papildus Departamenta speciālisti 2015.gadā sagatavoja un sniedza prezentācijas 
par pilsētas attīstību sekojošām institūcijām un ārvalstu delegācijām: 

� kredītreitingu aģentūrai “Moody’s”; 
� Eiropas Savienības Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas politikas un ES 

budžeta komisijai “COTER”; 
� Eiropas patentu organizācijas prezidenta vizītes ietvaros; 
� Latvijas universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentiem, 
� starptautiskas kompānijas SWARCO delegācijai, 
� Kairas pašvaldības pārstāvjiem, 
� Somijas pašvaldības asociācijai, 
� Malmes pilsētplānotāju delegācijai, 
� Moldovas Ziemeļu reģiona delegācijai, 
� studentu un pašvaldības pārstāvju delegācijai no Rūras apgabala, 
� Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijai,  
� Rīgas vispārizglītojošo skolu direktoru seminārā,  
� seminārā “Ilgtspējīga pārtika pilsētā: radoši risinājumi, pievienotā vērtība, 

nepieciešamais atbalsts”, 
� Rīgas plānošanas reģiona seminārā „Latvijas pieredze ar lietus ūdens saistīto 

projektu ieviešanā - sasniegtie rezultāti, izaicinājumi, vajadzības”,  
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� „Pilsētas reģenerācijas izaicinājumi – sarūkošas pilsētas fenomena kontekstā” 
projekta USEACT noslēguma seminārā,  

� RD Satiksmes departamenta darbiniekiem, 
� Valsts piekrastes tematiskā plāna izstrādes ietvaros prezentācija Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) par Rīgas jūras Līča 
piekrasti Rīgas teritorijā,  

� darbseminārā Latvijas un Vācijas studentiem. 
Tāpat nodrošināta Departamenta speciālistu dalība pasākumos, kas saistīti ar stratēģisko 
plānošanu un pilsētplānošanu, piemēram, sanāksmē par multimodālā transporta mezgla 
projektu Torņakalnā un Skanstes apkaimes attīstību, dalība Piekrastes sadarbības un 
koordinācijas grupas sanāksmē, Rīgas plānošanas reģiona Konsultatīvās komisijas sēdēs, 
dalība Radošo kvartālu un teritoriju forumā, dalība seminārā “Degradētu vai nelietotu 
telpu pagaidu izmantošanas modeļi Baltijas valstīs, Vācijā un Šveicē”, dalība seminārā 
„Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī”, 
pieredzes apmaiņas vizīte Carnikavā saistībā ar iepriekšējā ES fondu perioda 
realizētajiem pretplūdu pasākumiem. Tāpat tika nodrošināta dalība progresa ziņojuma 
izstrādē par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-
2020.gadam izpildi 2014.gadā, Kurzemes plānošanas reģiona brošūras „Daudzveidīgā 
Latvijas piekraste” izstrādē un sadarbībā ar Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas 
enerģētikas aģentūra” projekta pieteikumu tika nodrošināta dalība izstrādē projektu 
konkursam „Modernu apkaimju veidošana viedai pilsētai (AREA 21)”.  

2015.gadā Departamenta speciālisti apmeklēja arī starptautiskas konferences un 
seminārus, kas saistīti ar pilsētas stratēģiskajiem izaicinājumiem – Eiropas metropoļu 
tīkla METREX konference Milānā, projekta BalticUrbanLab seminārs Turku (Somijā), 
seminārs „Neizmantoto telpu attīstības potenciāls un metodes” Tallinā, SCORUS 
konference Briselē, kura tika organizēta Eiropas Savienības statistikas biroja jeb Eurostat 
projekta Urban audit ietvaros par statistikas datu apkopošanas, analīzes un interpretēšanas 
jaunumiem. 

Vienlaikus 2015.gadā norisinājās darbs pie Rīgas apkaimju attīstības – tikšanās ar 
Torņakalna apkaimes aktīvistu par problēmjautājumiem šajā apkaimē, dalība 
Departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes organizētajos sabiedrības līdzdalības 
pasākumos - “Apkaimju gids”, tikšanās ar attīstītājiem no SIA “HANNER Real Estate”, 
kas realizē projektu “Jaunā Teika”. Tika pārrunāti jautājumi, kas skar Teikas apkaimi un 
potenciālo nākotnes sadarbību saistībā ar iedzīvotāju konsolidāciju un publiskās telpas 
izmantošanu kvartālā. Tika izvērtēti pieteikumi RD Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta rīkotajam projektu konkursam „Apkaimju forumi”. Tika veikta ziņu 
apstrāde portālam www.apkaimes.lv. 

Stratēģijas uzraudzības sistēmas (turpmāk - SUS) ietvaros sagatavots 2014.gada 
pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Stratēģija) un Rīgas 
attīstības programmas 2014.–2020.gadam (Programma) ieviešanu, kas ir pirmais pārskats 
par Stratēģijas un Programmas ieviešanu atbilstoši jaunā plānošanas perioda attīstības 
plānošanas dokumentiem, bet astotais SUS ietvaros sagatavotais pārskats (pieejams: 
www.sus.lv, www.rdpad.lv). Pārskats ietver četru ilgtermiņa stratēģisko mērķu un 
deviņpadsmit rīcības virzienu aprakstus, pamatojoties uz RD iestāžu un struktūrvienību 
sniegto informāciju, iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, piecu nozaru ekspertu viedokli un 
statistiskajiem rādītājiem. Pārskatā pirmo reizi tika iekļautas pilsētas kartes ar 
teritoriālajām prioritātēm, kurās atzīmētas tās Rīgas apkaimes, kurās veikta pakalpojumu 
ieviešana vai uzlabošana, tādā veidā atainojot arī telpisko uzraudzību pilsētā (pārskats 
apstiprināts ar RD 03.11.2015. lēmumu Nr.3164). 
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2015.gadā Departaments veica kārtējo aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību 
ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem, kas norisinājās jau septīto 
reizi, aptaujājot 2 043 Rīgas iedzīvotāju viņu dzīves vietā. Aptauja veikta sadarbībā ar 
pretendentu apvienību, ko veido SIA “Aptauju centrs” un SIA “Excolo Latvia”.  

Lai informētu RD iestāžu un struktūrvienību SUS koordinatorus par jaunā 
plānošanas perioda attīstības plānošanas dokumentiem, to struktūru un uzraudzību, 
2015.gadā tika noorganizēts seminārs „Jaunā Rīgas Stratēģija un Attīstības programma, 
to ieviešanas uzraudzība”. 
 

Vietējais ģeodēziskais tīkls 
Vietējā ģeodēziskā tīkla (turpmāk – VT) plānveidīgas pilnveidošanas ietvaros, 

turpinājās 2014.gadā iesāktais VT pilnveidošanas   projekts  2 teritorijas – Vecrīga un 
Torņakalns – Āgenskalns. 2015.gadā izstrādāti VT pilnveidošanas apraksti 2 teritorijām – 
Berģi un Ķīpsala, kā arī sagatavots pilnveidošanas pārskats teritorijās –Centrs, Maskavas 
forštate  un  Grīziņkalns ar punktu koordinātu un augstumu pārrēķināšanu, lai paplašinātu 
VT punktu skaitu ar dotajiem augstumiem (paaugstinātas precizitātes VT punkti) Rīgas 
pilsētas teritorijā. 

Tiek nodrošināta regulāra VT datu uzturēšana un aktualizācija Departamenta 
mājas lapā www.rdpad.lv. Mērniekiem un citiem lietotājiem ir nodrošināta iespēja 
www.rdpad.lv lejupielādēt aktuālo informāciju par VT punktiem *.DGN formātā.  VT 
uzraudzības procesā tiek regulāri pārbaudīta informācija no mērniekiem par VT punktu 
iznīcināšanu, veikta situācijas apsekošana, sagatavoti nepieciešamie dokumenti, kā arī 
veikta VT uzraudzība gadījumos, kad nepieciešams pārvietot, iznīcināt un atjaunot 
vietējā ģeodēziskā tīkla punktus. 

 

Ģeotelpiskās informācijas aprite 
2015.gadā sadarbībā ar RD Informācijas tehnoloģiju centru izstrādāts ģeotelpiskās 

informācijas datu plūsmu un programmatūras sistēmas apraksts, lai nodrošinātu 
novecojušās Rīgas ģeogrāfiskās informācijas  sistēmas (turpmāk - RĪĢIS) datu migrāciju 
uz jaunu ĢIS risinājumu, metadatu sistēmas izstrādi un nodrošinātu aktuālas ģeotelpiskās 
informācijas pieejamību gan iekšējiem, gan arējiem lietotājiem. 

Izstrādāti un 2015.gada 26.novembrī  ir stājušies spēkā grozījumi RD 23.07.2013. 
saistošajos noteikumos Nr.6 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 
saistošie noteikumi”. Grozījumi paredz e-pakalpojuma izmantošanu, izmaiņas cenas 
aprēķināšanā topogrāfisko plānu pārbaudei un reģistrācijai, 2 jaunus pakalpojumus 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) aktualizācijai, datu 
izsniegšanas mērvienības izmaiņas un citus grozījumus. 

Turpinājās ADTI sinhronizācija ar SIA “Rīgas ūdens”. No 09.02.2015. nav 
nepieciešams saņemt SIA “Rīgas ūdens” saskaņojumu topogrāfiskajam plānam, ja 
uzmērīšana veikta teritorijās, kurās dati ir sinhronizēti. Informācija par SIA “Rīgas 
ūdens” inženierkomunikācijām tiek pārbaudīta topogrāfiskā plāna pārbaudes ietvaros. 
Noslēgti sadarbības līgumi par datu apmaiņu ar inženierkomunikāciju turētājiem – 
SIA “Optron” un AS “Sadales tīkls”, kas ir nozīmīgs solis informācijas apmaiņas ātruma 
un datu kvalitātes uzlabošanā. 

2015.gadā Departamenta speciālisti piedalījušies 4 inženierkomunikāciju turētāju 
sadarbības padomes sēdes, kurās Departaments ir oficiāli pārstāvēts ar balsstiesībām. 
Sēdēs pārrunāts un diskutēts  par topogrāfiskās informācijas iegūšanas nepieciešamību 
būvniecības procesa realizēšanai un kontrolei un par citiem ar nozari saistītiem  
jautājumiem. 
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2015.gadā ir iesniegti priekšlikumi un iebildumi par šādiem Ministru kabineta 
noteikumu projektiem: 

� Vispārīgie būvnoteikumi; 
� Ģeodēziskie darbi būvniecībā; 
� Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība; 
� Ēku būvnoteikumi (kopā ar Rīgas pilsēta būvvaldi); 
� Ostu, hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, 

inženierbūvju būvnoteikumi. 
Departamenta Ģeomātikas pārvaldes speciālisti piedalījušies vairākās starpinstitūciju 

sapulcēs par normatīvajiem aktiem – Ģeodēziskie darbi būvniecībā un Elektronisko 
sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība, lai informētu LR 
Ekonomikas ministriju par nevienlīdzīgo un neviennozīmīgo situāciju būvniecības 
normatīvajos aktos par būvniecības procesā izmantojamo topogrāfisko informāciju. 
 Sadarbības ietvaros ar valsts institūcijām ir notikušas tikšanās ar LR Aizsardzības 
ministrijas pārstāvjiem, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un Nacionālo 
bruņoto spēku pārstāvjiem par ģeotelpiskās informācijas pieejamību un nodošanu valsts 
datubāzēm, klasifikāciju, kritiskās infrastruktūras kopumu un informācijas izsniegšanas 
ierobežojumiem. 

2015.gadā apmeklēta Stokholmas (Zviedrijā) pašvaldība un iegūta plaša 
informācija par ģeotelpiskās informācijas apriti un topogrāfiskās informācijas uzturēšanu 
Zviedrijas galvaspilsētā. Kā arī apmeklēta viena no lielākajām starptautiskajām izstādēm 
Intergeo par ģeodēzijas un ģeotelpiskās informācijas nozares aktualitātēm, kas 2015.gadā 
notika Štutgartē (Vācijā). 

Lai paplašinātu lietotājiem pieejamo ģeotelpisko informāciju, digitāli apstrādāti 
apm. 746 vēsturisko īpašumu (īpašumu robežas uz 1918.gada planšetes) skenētie attēli, 
apvienojot un izveidojot 373 iekoordinētas planšetes.  

2015.gadā noslēgts trīspusējās sadarbības līgums ar RD Informācijas tehnoloģiju 
centru un Latvijas Universitāti par globālās navigācijas satelīti sistēmas bāzes staciju tīkla 
EUPOS-RĪGA pārņemšanu un sadarbību EUPOS-RĪGA turpmākajai attīstībai. Rīgas 
domes struktūrvienībām EUPOS-RĪGA ir pieejams bez maksas. Tiek nodrošināta 
EUPOS-RĪGA tehniskā darbība (veikts sistēmas audits, apzināti nepieciešamie tehniskie 
risinājumi un riski), lietotāju administrēšana, t.sk. lietotāju parametru izsniegšana un 
līgumu slēgšana. Uzsākts darbs pie EUPOS-RĪGA pakalpojumu sakārtošanas un tālākas 
attīstības. 
 

Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumi 
No 2015.gada sākumā vairs netiek sniegts pakalpojums Izziņas par inženiertīklu 

esamību zemesgabala izsniegšana. Lielākie pasūtītāji – RD Īpašumu departamenta 
speciālisti ir ieguvuši zināšanas, lai patstāvīgi var sagatavot sev nepieciešamās datu 
sagataves no serverī MAISS pieejamās ģeotelpiskās informācijas.  Sniegtas konsultācijas 
par datu sagatavošanu MicroStation vidē, licencēšanu un autortiesību atsauču lietošanu. 

2015.gadā izstrādāts un ieviests e-pakalpojums Topogrāfiskā plāna pārbaude un 
reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē. Ar šī e-pakalpojuma izstrādi pabeigta 
Departamenta Ģeomātikas pārvaldes sniegto pakalpojumu realizācija e-vidē, tādējādi 
mazinot administratīvo slogu un samazinot resursus, kas tiek patērēti pakalpojumu 
sniegšanā. 

Ieņēmumi no Departamenta Ģeomātikas pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem  
2015.gadā ir EUR 220 002,79 (plānotie ieņēmumi EUR 215 760,00). Faktisko ieņēmumu 
pārsniegums skaidrojams ar būvniecības procesa intensitātes pieaugumu 2015.gadā.  

2015.gadā sniegto pakalpojumu statistika: 
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� Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana –  saņemti 1408 iesniegumi;  
� Pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna izsniegšana – saņemti 115 iesniegumi, no 

kuriem 101 iesniegumi saņemti  no Rīgas domes struktūrvienībām; 
� ADTI datubāzē  reģistrēti topogrāfiskie plāni par 2162 objektiem (kopā par 

2945,45 ha); 
� izsniegta topogrāfiskā informācija no ADTI datubāze par 3181 objektu (kopā par 

3748 ha). 
 

Būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība 
2015.gadā Departaments turpināja veikt būvniecības procesa tiesiskuma 

uzraudzības funkcijas. 
Departaments kopumā izdevis 1001 lēmumu, no kuriem:  

� 171 ir administratīvie akti, ar kuriem atstāti spēkā Rīgas pilsētas būvvaldes 
pieņemtie lēmumi;  

� 40 ir administratīvie akti par Rīgas pilsētas būvvaldes pieņemto lēmumu atcelšanu 
sakarā ar materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem, no kuriem 4 ir 
administratīvie akti par Rīgas pilsētas būvvaldes pieņemto lēmumu atcelšanu daļā;  

� 365 ir starplēmumi;  
� 226 ir cita veida galīgie lēmumi administratīvajās lietās; 
� 199 ir tiesvedības lēmumi. 

Departamenta pārziņā atrodas 98 tiesvedības lietas.  
Departaments ir gatavojis dienesta vēstules, priekšlikumus, sniedzis skaidrojumus 

un atzinumus Rīgas pilsētas būvvaldei, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai, 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un citām valsts 
un pašvaldību institūcijām jautājumos, kas saistīti ar teritorijas plānošanu un būvniecību, 
t.sk. par normatīvo aktu projektiem. Veikta RD iekšējo un ārējo normatīvo aktu 
aktualizēšana atbilstoši jaunajiem būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

Infrastrukt ūras nodevas administrēšana 
 2015.gadā Departaments ir iekasējis Pašvaldības nodevu par infrastruktūras 
uzturēšanu un attīstību Rīgā (turpmāk – Nodeva) par kopējo summu EUR 1 180 507,65. 
Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda (turpmāk – Infrastruktūras fonds), kurā tiek 
akumulēti ieņēmumi par Nodevu, līdzekļu izlietojums 2015.gadā sasniedza 
EUR 1 765 051,05. 2015.gadā ieviešanā bija 44 Infrastruktūras fonda finansēti projekti, 
no tiem 2015.gadā pabeigti 11 projekti, savukārt no jauna uzsākti 15 projekti. 
Infrastruktūras fondā līdzekļu atlikums 31.12.2015. bija EUR 257 254,45.  
Departaments ir gatavojis lēmumus par Nodevu un pieņēmis: 

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

� 2 lēmumus, ar kuriem akceptēja izmaiņas maksājumu grafikā; 
� 2 lēmumus, ar kuriem nolemts atcelt maksāšanas paziņojumus; 
� 1 lēmumu, ar kuru nolemts ieskaitīt kā samaksāto Nodevas daļu par pašreiz spēkā 

esošo būvatļauju anulētās būvatļaujas vietā. 
� 10 brīdinājumus; 
� 8 lēmumus – izpildrīkojumus; 
� 6 pieteikumus par izpildu lietvedības uzsākšanu. 

 

Rīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana 
2015.gadā nodrošināta “Swedbank” AS līdzfinansējuma piesaiste, vairāk nekā 

EUR 65 000 apmērā grantu programmas “Atspēriens” īstenošanai, programmas ietvaros 
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2015.gadā notikuši divi konkursi, saņemti 197 pieteikumi, no kuriem atbalstīti 15 
piešķirot finansējumu EUR 169 819,89 apmērā.  

Programmas ietvaros tika organizēts viens seminārs “Finanšu plūsmas plānošana”, 
viens seminārs “Kā pieteikties grantu programmai “Atspēriens”?”, kā arī viens 
programmas mentoru kluba seminārs par uzņēmējdarbības specifiku, kurus kopumā 
apmeklēja 325 klausītāji. 

 Sadarbībā ar grantu programmas īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem un 
programmas laureātiem 2015.gada septembrī tika organizēts seminārs “Kā būt 
konkurētspējīgam Rīgā?”, kuru apmeklēja vairāk nekā 100 interesentu. Interesentiem bija 
iespēja tikties, uzdot jautājumus par pieredzi Rīgas uzņēmējiem: Raimondu Elbakjanu 
“GETTO GAMES” līderi, Mārtiņu Mielavu kurš ir viens no kluba “Piens” īpašniekiem 
un festivālu “Piena svētki” r īkotājs, Ģirtu Ozoliņu, modulāro sintezatoru  Erica Synths 
ražotāju, bijušo mārketinga komunikāciju aģentūras “IDEA” vadītāju, kā arī Agitu 
Lazdiņu, veselības centra “Vivendi” īpašnieci. 

2015.gadā tika nodrošināta grantu izlietojuma uzraudzība, kura ietvaros notikušas 
18 RD un “Swedbank” AS ekspertu kopīgas sēdes, kā arī veikti 11 uzņēmumu 
apsekojumi klātienē. Apsekoto uzņēmumu vidū kā vienus no sekmīgākajiem jāatzīmē: 

� SIA “Buschmann tools”, kura ražotos profesionālos metāla locīšanas instrumentus 
var nopirkt gandrīz visā Eiropā; 

� SIA “Veselības centrs Vivendi”, kas specializējas mūsdienu dzīves ritma izraisītu 
veselības problēmu ārstēšanā un profilaksē un kas pēdējā gala laikā ir 
paplašinājies gandrīz divas reizes; 

� SIA “BSA projects”, kura ražotais veikborda parku aprīkojums tiek eksportēts uz 
daudzām Eiropas valstīm; 

� SIA “Certes technology”, kura ražotās mācību telpu apskaņošanas iekārtas tiek 
eksportētas uz ASV un kas veido kopīgus produktus ar inovatīvās mikrofona 
iekārtas “Catch Box” autoriem;  

� SIA “Overly”, kuru veidotie papildinātās realitātes produkti tiek izmantoti dažādu 
preses (piemēram, žurnāls “Santa”) un citu materiālu satura papildināšanā. 
2016.gadā programma tiks turpināta lielāku uzmanību pievēršot tieši inovatīvajām 

idejām, kā arī tiks veikta iespējamās programmas restrukturizācijas iespēju apzināšana. 
Tāpat 2015.gadā tika nodrošināts atbalsts iniciatīvai „Mazā biznesa diena”. 

Mašīnbūves un metālapstrādes nozarei un uzņēmumiem Baltijas reģionā nozīmīgākās 
izstādes „Tech Industry 2015” organizēšanā, veidojot pašvaldības stendu, kurā bez 
informācijas par pašvaldību tika demonstrēti divu grantu programmas “Atspēriens” 
laureātu produkti – specifiskas metāla locīšanas iekārtas un papildinātās realitātes 
platforma.  

 Papildus 2015.gadā atbalstītas iniciatīvas „DEMOLA LATVIA” aktivit ātēs, kas 
vērstas uz studentu multidisciplināru komandu sadarbības izveidi ar uzņēmējiem, kā arī 
apkalpoti 15 investīciju pieprasījumi. Turpinās sadarbības veicināšana ar Rīgai prioritāro 
nozaru uzņēmēju asociācijām, savstarpējās informācijas apmaiņas veidā. 2016.gadā tiks 
turpināts darbs pie šo iniciatīvu attīstīšanas. 

Bez tam 2015.gadā tika īstenota Rīgas un tajā strādājošo nekustamā īpašuma 
nozares uzņēmumu reprezentācija Eiropā nozīmīgākajā nekustamā īpašuma un investīciju 
izstādē – forumā „MIPIM 2015”. Izstādes rezultātā Rīgas uzņēmēji izveidoja ne mazāk 
kā 200 jaunus biznesa kontaktus. Tāpat 2015.gadā tika veikts pētījums “Izvērtējums par 
Rīgas pilsētas konkurētspējas determinantiem gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā”, 
kurā izdarītie secinājumi tiks ņemti vērā organizējot Rīgas un uzņēmēju dalību izstādē 
“MIPIM 2016”. 
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Izveidoti un publiskoti izdevumi „Rīgas ekonomikas profils” un „Rīga skaitļos” 
latviešu, angļu un krievu valodā, kā arī nodrošinātā vietnes www.investeriga.lv 
funkcionalitāte. 

 

Projektu sagatavošana un administrēšana 
Departaments 2015.gadā sadarbībā ar dažādām iestādēm ir turpinājis ieviest un 

sagatavojis šādus projektus: 
 

1. Gr īziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitaliz ācija. 
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. 

2015.gadā projekta ietvaros tika veikti rekonstrukcijas darbi Grīziņkalna parkā, 
Ziedoņdārzā, Miera dārzā, Sparģeļu ielā, Zaķu ielā, Lienes ielā, Pļavas ielā un 
apgaismojuma rekonstrukcijas darbi Terēzes ielā, Alauksta ielā, Laboratorijas ielā, Vārnu 
ielā, Lauku ielā, Zvaigžņu ielā, Augšielā, J. Asara ielā, Krāsotāju ielā. Visi objekti, kuros 
tika veikti rekonstrukcijas darbi ir nodoti ekspluatācijā un atvērti apmeklētājiem. Tāpat 
2015.gadā izbūvēts žogs gar skeitparku un atjaunots ietves segums gar žogu. 

 

2. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava 
ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija. 

Projekta mērķis ir veikt Rīgas pilsētas slēgtās sadzīves atkritumu izgāztuves 
Augusta Deglava ielā rekultivāciju. Projekta specifiskais mērķis ir likvidēt degradēto 
objektu Rīgas pilsētas teritorijā, uzlabojot iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti. 

2015.gadā ir pabeigta atkritumu pārvietošana un izveidots atkritumu kalns, 
kopumā pārvietoti vairāk kā 900 000 m2. Atkritumu kalns ir pārklāts ar māla slāni 
(pretfiltrācijas slāni) 50 cm biezumā un auglīgās grunts slāni 20 cm biezumā, kā arī 
apsēts ar zāli. No atkritumiem atbrīvotajā teritorijā auglīgās grunts slānis izveidots 15 cm 
biezumā un teritorija apzaļumota. Apkārt kalnam pa perimetru izveidotas 2 virsūdeņu 
savākšanas ievalkas. Iepretim skolai iestādītas 10 liepas. 

Veikta piesārņoto gruntsūdeņu attīrīšana izgāztuves teritorijā un turpmākai 
piesārņojuma līmeņa kontrolei izveidoti 5 monitoringa urbumi. Lai novērstu izgāztuves 
turpmāku ekspluatāciju, kā arī nodrošinātu pretfiltrācijas slāņa konsolidēšanos 
(nostiprināšanos), apkārt izgāztuves kalnam izveidots žogs. 

Papildus tika veikti labiekārtošanas darbi – atkritumu aizvākšana, teritorijas 
līdzināšana un apzaļumošana veikti izgāztuvei piegulošajā zemes gabalā Augusta 
Deglava ielas sarkano līniju robežās. 

Projekta kopējās izmaksas ir 8,15 milj. EUR, no tiem Kohēzijas fonda 
finansējums - 50% ar RD līdzfinansējumu 50% apmērā.  

 

3. Projekta „Āfrikas savanna” būvprojekta īstenošana. 
Projekta mērķis ir uzlabot pilsētas rekreatīvo un izglītības infrastruktūru. Projekta 

specifiskais mērķis ir izstrādāt būvprojektu Rīgas Zooloģiskā dārza ekspozīcijai „Āfrikas 
savanna”, paredzot to īstenošanu vairākās kārtās – zebru, antilopju un strausu mītne, 
huzārpērtiķu mītne un putnu mītne. 2015.gadā tika izstrādāts ekspozīcijas “Āfrikas 
savanna” būvprojekts un veiktas aktivitātes objekta būvdarbu finansējuma piesaistei. 

 

4. Rīgas Ziemeļu transporta koridors. 
Projekta mērķis savienot 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 
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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. 

2015.gadā janvārī tika noslēgts līgums ar AS „Ceļuprojekts” par Rīgas Ziemeļu 
transporta koridora 1.posma būvniecības ieceres tehniskā projekta (būvprojekta) izstrādi. 
Tehniskā projekta (būvprojekta) izstrāde noslēdzās 28.12.2015. Līdz ar to tika pabeigta 
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma projektēšanas fāze. Papildus 2015.gadā ir 
rasta iespēja piesaistīt daļēji nepieciešamo Eiropas Savienības līdzfinansējumu Rīgas 
Ziemeļu transporta koridora 1. posma būvniecības uzsākšanai, kā arī uzsākti priekšdarbi 
Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaistei Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2., 3. un 
4. posma būvniecības ieceru tehnisko projektu (būvprojektu) izstrādei. 
 

5. 13.janvāra ielas, Gogoļa ielas, Turgeņeva ielas un Maskavas ielas 
kvart āla degradētās teritorijas revitaliz ācija 1.kārta. 

Projekta mērķis ir attīstīt un revitalizēt Rīgas Centrāltirgus degradēto teritoriju 
atbilstoši Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem un attiecīgās priekšpilsētas 
vides attīstības prioritātēm. Rīgas centrāltirgus attīstības 1.kārta paredz Rīgas 
Centrāltirgus pazemes pilsētas un kanālmalas rekonstrukciju. 

Projektu plānots iesniegšanai Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda 2014.-
2020.gada 5.6.2. specifiskajā atbalsta mērķī „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”. 

2015.gadā tika izstrādāta topogrāfija Rīgas Centrāltirgum, noorganizēta 
sabiedrības fokusgrupu diskusija par Rīgas Centrāltirgus iespējamajiem attīstības 
plāniem, kā arī veikta aptauja, noskaidrojot Rīgas iedzīvotāju viedokli par Rīgas 
Centrāltirgu. 

 

6. Skanstes teritorijas attīstība. 
Projekta mērķis ir izveidot ar citām pilsētas daļām labi savienotu apkaimi ar 

reģionālas/ nacionālas nozīmes sporta, izklaides, konferenču, kultūras pasākumu centru 
ko papildina sabalansēta dzīvojamā un darījumu apbūve ar augstas klases birojiem, 
darbavietām un mājokļiem kvalitatīvā, patīkamā, daudzveidīgā un līdzsvarotā vidē, ko 
veido tradicionāli plaša zaļumu un labiekārtotu publisko ārtelpu sistēma - pilsētas 
nozīmes zaļais koridors. 

Projektu plānots ieviest darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 
5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Projekta specifiskais mērķis ir izbūvēt 
Lapeņu, J.Krūmiņa, J.Dāliņa un J.Dikmaņa ielu, izveidot lietus ūdens uzkrāšanas sistēmu 
(kanāls un dīķis).  

2015.gadā tika  izstrādāta projekta koncepcija, turpinās darbs pie lokālplānojuma 
izstrādes, kā arī uzsākts darbs pie darba uzdevuma tehniskā projekta izstrādei.  
 

7. Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcija, 1.posms. 
Projekta mērķis ir pārveidot 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.  
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2015.gadā noslēdzoties iepirkumam „Satiksmes modelēšana Āgenskalna tirgus 
laukuma rekonstrukcijai”, tika noslēgts līgums par satiksmes modelēšanu Āgenskalna 
tirgus laukuma rekonstrukcijai. 
 

8. 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. 

2015.gadā tika uzsākta Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, kā arī 
veiktas atbilstošas aktivitātes rekonstrukcijas būvdarbu finansējuma piesaistei. 
 

9. Esplanādes (tajā skaitā Br īvības 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. 

2015.gadā tika noorganizēta sabiedrības fokusgrupu diskusija par Rīgas centra 
parku iespējamajiem attīstības plāniem un izstrādāti topogrāfiskie plāni Viesturdārzam 
(t.sk. Vašingtona laukumam), Esplanādei (t.sk. Baumaņa skvēram un Brīvības alejai) un 
Kronvalda parkam. 
 

10. Aldara parka rekonstrukcija (metu konkurss, būvprojekta izstrāde). 
Projekta mērķis ir iegūt metu un izstrādāt būvprojektu Aldara parka kvalitatīvai 

pārbūvei. 2014.gada decembrī saņemts pilsētas Infrastruktūras fonda finansējums 
EUR 120 000 apmērā arhitektūras (metu) konkursa organizēšanai un būvprojekta 
izstrādei. 

2015.gadā tika veikts darbs pie metu konkursa organizēšanas, t.sk. saņemti 
tehniskie noteikumi un iesaistīto iestāžu atzinumi, veikta parka teritorijas topogrāfiskā 
uzmērīšana, iepirkuma dokumentācijas sagatavošana konkursa izsludināšanai un žūrijas 
komisijas locekļu izvirzīšana, izstrādāts metu konkursa nolikuma projekts, organizēta 
projekta idejas apspriede ar Sarkandaugavas iedzīvotājiem un ekspertiem.  

Arhitektūras (metu) konkursu plānots izsludināt  2016.gada I ceturksnī, konkursa 
rezultāti sagaidāmi līdz 2016.gada III ceturksnim. Pēc konkursa noslēguma ar uzvarētāja 
meta autoru paredzēts slēgt līgumu par būvprojekta izstrādi. 
 

11. 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 Kīleveina 
grāvi, kāpņu rekonstrukciju, skatu platformu izbūvi, zemūdens darbus (krastmalas 
nostiprināšanai), gājēju un veloceliņu izbūvi, rekreācijas zonu izveidošanu. 
Rekonstrukcijai paredzētais posma garums ir ~ 2 km. 

2015.gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās Departamenta organizēta 
Mūkusalas ielas krasta promenādes attīstības plānošanas koprades sanāksme. Sanāksmes 
mērķis bija iepazīstināt iedzīvotājus ar Mūkusalas ielas krasta promenādes posmā no 
Akmens tilta līdz Salu tiltam attīstības ieceri, kā arī apspriest vietējo iedzīvotāju un 
plašākas sabiedrības vajadzības promenādes attīstības kontekstā. Šobrīd ir sagatavots 
darba uzdevums promenādes rekonstrukcijas arhitektūras ideju konkursam, iekļaujot 
koprades sanāksmes dalībnieku idejas promenādes attīstībai. Tāpat tiek izstrādāts 
topogrāfiskais plāns Mūkusalas ielas krasta promenādei un pēc saskaņota topogrāfiskā 
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plāna saņemšanas tiks izsludināts arhitektūras ideju konkurss Mūkusalas ielas krasta 
promenādes rekonstrukcijai. 
 

12. Rīgas pilsētas degradētās teritorijas Tor ņakalnā revitalizācija. 
Projekta mērķis ir degradētās teritorijas Torņakalnā revitalizācija, nodrošināt to ar 

inženierkomunikāciju tīkliem (ūdensvadu, kanalizāciju, elektrību, gāzi, ceļus, siltumu, 
telekomunikācijas, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), lai tiktu veicināta 
šīs un apkārtējo pilsētas daļu (apkaimju) attīstība, kā arī nodrošināt sasaisti starp 
starppilsētas un pilsētas pasažieru pārvadājumiem. 

2015. gadā tika veikts iepirkums par tehniski ekonomiskā pamatojumu (turpmāk - 
TEP) izstrādi Torņakalna teritorijas revitalizācijai, kā arī multimodālā sabiedriskā 
transporta mezgla izveidei un uzsākta TEP izstrāde.  
 

13. Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju 
revitalizācijai (Baltic Urban Lab). 

Projekta mērķis ir pilnveidot pilsētvides plānošanu, izstrādājot un testējot jaunu 
integrētu plānošanas pieeju un sadarbības modeli degradēto teritoriju reģenerācijā 
tādejādi palīdzot pilsētām revitalizēt urbānās telpas un pārveidos tās gudrā, ilgtspējīgā 
teritorijā ar augstu dzīves un darba vides kvalitāti. 

Projekta partneri: 
� Baltijas pilsētu savienības Ilgtspējīgu pilsētu komisiju sekretariāts; 
� Tallinas pilsētas pašvaldība;  
� Rīgas pilsētas pašvaldība ; 
� Turku pilsētas pašvaldība ; 
� Norrköping pilsētas pašvaldība; 
� Turku Universitāte; 
� Nordregio Zinātniskais institūts. 

 

14. Integrēta lietusūdens pārvald ība (iWater). 
Projekta mērķis ir attīstīt integrētu un daudzfunkcionālu lietusūdens pārvaldības 

modeli Centrālās Baltijas pilsētās, uzlabojot pilsētvides plānošanu, radīt kvalitatīvu un 
noturīgu pilsētvidi, un veicināt pilsētas ilgtspēju. Projekta mērķis Rīgas pilsētai ir, 
pārņemot pieredzi un labo praksi no Eiropas valstu pilsētām, izstrādāt priekšlikumus par 
Rīgas pilsētas specifikai atbilstošu, uz institucionālo sadarbību balstītu integrētu 
lietusūdens pārvaldības modeli, izstrādāt Rīgas pilsētai adaptētas lietusūdens pārvaldības 
metodes un instrumentus, kā arī visām RD institūcijām saistošu rīcības plānu integrētas 
lietusūdens pārvaldības nodrošināšanai Rīgas pilsētā.  

Rīgas pilsētas pašvaldība ir projekta vadošais partneris, projektā kopumā piedalās 
9 partneri – Helsinki, Turku, Jelgavas, Tartu, Gavles, Soderhamnas pašvaldības, Baltijas 
pilsētu savienība un Aalto Universitāte. Projektu paredzēts īstenot līdz 31.08.2018. 

 

Personāla politika 
2015.gadā Departamentā bija 116 amata vietas. Departamentā pieņemti 20 

darbinieki un 26 darbinieki izbeiguši darba attiecības.  
Departamenta darbinieku kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu nodrošina regulāri 

semināru un kursu apmeklējumi atbilstoši Departamenta budžetā darbinieku mācībām 
paredzētajiem finanšu līdzekļiem.  

2015.gadā Departamentā nodrošinātas 13 prakses vietas dažādu augstāko izglītības 
iestāžu studentiem.  
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Kvalit āte un risku vadība 
2015.gadā tika izvērtētas Departamenta funkcijas un ar to saistītie riski un tika 

aktualizēts 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.  

2015.gada aprīlī Departamentā notika kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācija, 
kura apliecināja Departamenta izveidotās sistēmas atbilstību LVS EN ISO 9001:2009 
standarta prasībām. Tika veikti 5 kvalitātes vadības sistēmas auditi Departamenta 
struktūrvienībās, kā arī tika pilnveidoti/uzlaboti vairāki Departamenta pakalpojumi un 
procesi. 
 

Iepirkumi 
2015.gadā Departaments veiksmīgi īstenoja savas funkcijas ņemot vērā iepirkumu 

specifiku. Pašvaldības iepirkumu un nodrošinājuma nodaļa ir veikusi 53 iepirkumus 
Departamenta un Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām.  

 

IT risin ājumi/e-politika 
2015.gadā tika veikti funkcionālie uzlabojumi un modifikācijas Departamenta 

mājas lapai, lai nodrošinātu modernu informācijas aktualizēšanu un piemērošanu lietotāju 
ērtībām, kā arī veiktu satura atspoguļošanu ar inovatīviem tehniskajiem risinājumiem, 
atbilstoši Departamenta vajadzībām.  

Gada beigās strādāts pie Projektu vadības sistēmas tehnisko kļūdu novēršanas un 
funkcionālajiem uzlabojumiem.  

Veikta regulāra informācijas ievietošana un aktualizēšana Departamenta pārziņā 
esošajos informācijas resursos. 

2015.gada novembrī ieviests e-pakalpojums Topogrāfiskā plāna pārbaude un 
reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē. Veiktas izmaiņas e-pakalpojumos, kas 
saistīti ar grozījumiem RD 23.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.6 „Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”. Sadarbībā ar RD 
Informācijas tehnoloģiju centru izlabotas vairākas neprecizitātes e-pakalpojumā 
Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana.  

2015.gadā sadarbībā ar RD Informācijas tehnoloģiju centru izstrādāts Rīgas 
pilsētas pašvaldības ģeotelpiskās informācijas konceptuālās shēmas.  

 

Dokumentu pārvald ība un klientu apkalpošana 
Departamenta apritē 2015.gadā ir saņemti 13 750 korespondences dokumenti, 

nosūtīti 8 080 korespondences dokumenti, saņemti/nosūtīti 4317 dienesta korespondences 
dokumenti, sagatavots 3 341 faktu fiksējošs dokuments (pilnvaras, izziņas, atzinumi, akti, 
ziņojumi, plāni), izdoti 673 iekšējie normatīvie akti (rīkojumi, personālrīkojumi, 
reglamenti, iekšējie noteikumi, instrukcijas), noslēgti 148 līgumi (t.sk., RD vārdā), kā arī 
sagatavoti un/vai izskatīti 210 RD lēmumprojekti.  

Departamentam ieviešot jaunus e-pakalpojumus un ikdienas darbā uzsākot strādāt 
ar Klientu attiecību vadības informācijas sistēmas (turpmāk – KAVIS) Rezolūciju 
moduli, 2015.gadā elektroniski parakstīto dokumentu īpatsvars salīdzinājumā ar papīra 
dokumentiem ir 65,6% no kopskaita. 

2015.gadā turpināja pieaugt elektronisko dokumentu aprite, kas salīdzinājumā ar 
2014.gadu pieaugusi par 11%, neņemot vērā, ka dokumentu kopskaits 2015.gadā 
salīdzinājumā ar 2014.gadu palielinājies par 5%. Elektronisko dokumentu aprites 
palielināšanās tendence ir vērtējama ļoti pozitīvi, jo tādējādi pašvaldības resursi tiek 
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izmantoti pārdomāti un atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju iespējām, kā arī, paātrinoties 
dokumentu apritei, klienti tiek atviegloti no birokrātijas sloga.  

Arī 2015.gadā tika nodrošināta stingra dokumentu izpildes termiņu kontrole. Lai 
uzlabotu dokumentu apriti Departamentā ir izstrādāti un apstiprināti jauni Dokumentu 
pārvaldības noteikumi Departamentā. 

 

Departamenta galvenie darbības virzieni 2016.gadā 
 

Teritorijas pl ānošana 
 

2016.gadā Departaments jaunā RTP ietvaros turpina darbu pie 11 TmP izstrādes, 
organizējot plānojumu risinājumu savstarpējo saskaņošanu un redakcijas precizēšanu 
atbilstoši stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma veicējas SIA “Elle” ieteikumiem. 
2016.gadā plānots iepazīstināt sabiedrību ar 11 TmP redakcijām, organizējot gan 
prezentācijas, gan diskusijas, gan izdodot dažādus informatīvus materiālus, kā arī 
redakciju saskaņošana atbildīgajām iestādēm un NVO. 

Plānots uzsākt Rail Baltica dzelzceļa integrāciju Centrālās dzelzceļa stacijas un 
Rīgas Starptautiskās autoostas mezglā, lokālplānojuma uzsākšana un tā izstrādes 
administrēšanu, kā arī turpināt Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādi un 
Rīgas centrālās daļas publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma izstrādi. 

Bez tam plānots RVC AZ publiskās ārtelpas un mājokļu TmP izstrādes uzsākšana, 
kā arī sabiedrības informēšanu un iepazīstināšanu ar priekšlikumiem Rīgas vēsturiskā 
centra (turpmāk - RVC) TmP. Mērķis ir veicināt aktīvu sabiedrības iesaisti plānošanas 
procesā. Pamatojoties uz iepriekš veikto fizisko un juridisko personu priekšlikumu 
izvērtējumu, Departamenta speciālisti identificē jautājumus, par kuriem diskutēt ar 
sabiedrības pārstāvjiem, piedāvājot vairākus risinājumus. Plānots uzaicināt plānošanas 
procesā iesaistīto institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, iedzīvotājus, 
uzņēmējus un citas RVC turpmākajā attīstībā iesaistītās personas. 

 

Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošana un uzraudzība 
2016.gadā turpināsies darbs pie Stratēģijas ieviešanas sistēmas izveidošanas. 

Sadarbībā ar RD struktūrvienībām un iestādēm tiks veikta Attīstības programmas Rīcības 
plāna un Investīciju plāna ikgadēja aktualizēšana. 

Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ietvaros tiks 
nodrošina ITI komisijas sekretariāta darbība.  

Sagatavojot pārskatu „2015.gada pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
ieviešanu”, tiks izmantoti pētījuma „Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu 
kvalitāte un pieejamība Rīgas 58 apkaimēs” rezultāti, tādā veidā pilnveidojot telpisko 
uzraudzību.  

Tīmekļa vietnē www.sus.lv tiks veikti tehniski papildinājumi un funkcionāli 
uzlabojumi, lai nodrošinātu SUS darbību atbilstoši jauno attīstības plānošanas dokumentu 
struktūrai. 

 

Vietējais ģeodēziskais tīkls un ģeotelpiskās informācijas aprite 
2016.gadā plānots pabeigt VT pilnveidošanu 2 teritorijas – Vecrīga un 

Torņakalns – Āgenskalns, kā arī uzsākt un pabeigt iepirkumu par VT pilnveidošanu  
(ierīkošana, mērījumi, pilnveidošanas pārskats) 2 teritorijās – Skanste – Brasa un 
Mežaparks, kā arī uzsākt VT pilnveidošanu šajās teritorijās. Sadarbībā ar Rīgas pilsētas 
būvvaldi līdzdarboties Būvniecības likuma speciālo noteikumu grozījumu izstrādē, 
novēršot neviennozīmīgo situāciju topogrāfiskās informācijas izmantošanā būvniecības 
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procesā, kā arī situāciju, kad būvniecības procesa netiek iegūta svarīga ģeotelpiska 
informācija. 
 2016.gadā plānots līdzdarboties RĪĢIS migrācijas projekta realizācijā. Turpināt 
sadarbību ar inženierkomunikāciju turētājiem, lai rastu efektīvākos risinājumus datu 
atbilstības nodrošināšanai ADTI datubāzē un inženierkomunikāciju turētāju datubāzē. 

Lai turpinātu pakalpojumu pilnveidošanu un mazinātu pakalpojumu sniegšanas 
termiņus un patērētos resursus: 

� plānots izpētīt Latvijas Ģeoportāla piedāvātās iespējas un piedāvāto iespēju 
pielāgošana Departamenta vajadzībām; 

� papildināt un funkcionāli uzlabot esošos e-pakalpojumus un to sasaistīt ar Rīgas 
pilsētas būvvaldes izstrādāto izpildmērījumu reģistrācijas e-pakalpojumu; 

� izveidot (Web Map Service) WMS ADTI un ADTI pārlūku internetā iekšējiem un 
ārējiem lietotājiem, iepriekš vērtējot ne tikai datu nodošanas/attēlošanas tehniskās 
iespējas, bet arī normatīvo aktu prasības par pamatdatu nodošanu, t.sk., datu 
drošību, kritiskās infrastruktūras kopumu un citus aspektus; 

� turpināt EUPOS-RĪGA sistēmas stabilitātes uzlabošanu, ieviešot virtuālo datu 
serveri, uzstādot UPS iekārtas 4 bāzes stacijām, sagatavojot sistēmas rezerves 
serveri vai programmatūras rezerves kopijas, izstrādājot kritisko situāciju 
risinājumus, kā arī veicot citus darbus;  

� iesaistīt sistēmu Rīgas ģeodēziskajā atbalsta tīklā kā tā sastāvdaļu. 
 

Sadarbība 
2016.gadā norisināsies darbs pie sadarbības nodrošināšanas starp Rīgas pilsētu un 

apkārtējām pašvaldībām. Rīgas metropoles areāla noteikšana, sadarbība ar VARAM un 
Rīgas plānošanas reģionu. Starptautiskas konferences rīkošana par Rīgas un Pierīgas 
sadarbību. 

Tāpat 2016.gadā paredzēts darboties Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla 
EUROCITIES Metropoļu darba grupā. EROCITIES ietvaros ir paredzēts rīkot metropoļu 
darba grupas tikšanos Rīgā.  

2016.gadā paredzēts līdzdarboties METREX tīkla ietvaros izveidotājā Ziemeļu 
pilsētu sadarbības tīklā, vienoties par kopīgu makroreģiona (Baltijas jūras telpas) 
stratēģiju un pieredzes apmaiņu. 

 

Infrastrukt ūras nodevas un fonda administrēšana 
2016.gadā tiek plānots veikt uzlabojumus KAVIS Infrastruktūras nodevas modulī. 

Tāpat tiks turpināts darbs pie Nodevas maksāšanas paziņojumu izdošanas un nosūtīšanas 
Nodevas maksātājiem, kā arī veikta samaksu pārraudzība, un nodrošināta Infrastruktūras 
fonda uzraudzība. 
 
 
Direktors Dz.Balodis 

 

Rīgā, 2016.gada 23.februārī 

 

 


