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RĪGAS DOMES 
PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA 

VADĪBAS ZIŅOJUMS 
2018.GADS 

 
 
2018. gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) 

nodrošināja savu funkciju izpildi saskaņā ar 2018. gada apstiprināto budžeta programmu ar 
kopējo budžetu EUR 3 211 464 (apstiprinātais budžets 2018. gadam ar grozījumiem). 

 
Pilsētvides plānošana 
Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam (turpmāk tekstā – RTP 2030) izstrādes 

ietvaros 2018. gadā paveiktais: 
• notika RTP 2030 redakcijas publiskā apspriešana vienlaicīgi ar Stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu no 2018. gada 
9. janvāra līdz 2018.gada 8. februārim; 

• RTP 2030 redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto institūciju atzinumu un 
priekšlikumu izvērtēšanas ietvaros: 
- 12 tikšanās ar apkaimju biedrību pārstāvjiem, vides un nevalstiskajām 

organizācijām; 
- 15 darba grupas ar Rīgas domes struktūrvienību un valsts institūciju 

pārstāvjiem; 
- sagatavots izvērtējums ar 2000 iedzīvotāju priekšlikumiem, no kuriem: 593 

priekšlikumi ņemti vērā RTP 2030 pilnveidotajā redakcijā, 453 - nav ņemti vērā, 
334 - daļēji ņemti vērā, 519 - neattiecās uz RTP 2030 un 100 viedokļi pieņemti 
zināšanai, jo tie neietvēra konkrētus priekšlikumus; 

- sniegtas atbildes priekšlikumu iesniedzējiem; 
- izvērtēti 51 institūcijas atzinumā ietvertie iebildumi un ieteikumi; 
- sagatavota RTP 2030 pilnveidotā redakcija un iesniegta izskatīšanai Rīgas 

domes Pilsētas attīstības komitejā; 
- dalība sanāksmēs ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas pārstāvjiem, Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas 
Republikas Satiksmes ministrijas pārstāvjiem par grozījumiem Zemes 
pārvaldības likumā un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos 
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem”; 

• organizēta sanāksme par RTP 2030 redakcijas publiskās apspriešanas laikā 
saņemtajiem un apkopotajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem 2018. gada 
26. martā; 

• organizēta Domnīca par RTP 2030 teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
risinājumiem 2018.gada 29.maijā. 

2018. gada vasarā tika uzsākts darbs pie projekta “Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas 
mobilitātes rīcības programma”, noslēdzot līgumu par tā izstrādi ar SIA “E. Daniševska birojs”. 
Ilgtspējīgai šīs programmas izveidei tika pieaicināts pasaulē atzīts pilsētvides ekspertu uzņēmums 
Gehl Architects ApS un tika izstrādāti projekti:  

• īstermiņa Rīcības programmai, kas realizējama līdz 2025. gadam; 
• Rīgas pilsētas mobilitātes vīzijai; 
• mobilitātes labās prakses apkopojums. 
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Lokālplānojumu izstrāde un īstenošana 
2018. gadā sagatavoti un pieņemti 8 Rīgas domes lēmumi par lokālplānojumu izstrādes 

uzsākšanu: 
• 23.05.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1227 “Par zemesgabala Stokholmas ielā 26A 

lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu”; 

• 23.05.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1228 “Par zemesgabala Juglas ielā 11 
lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu”; 

• 19.06.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1334„Par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra 
ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 
lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu”; 

• 11.07.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1417 “Par zemesgabala Baldones ielā 7 
lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu”; 

• 11.07.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1420 “Par zemesgabalu Čiekurkalna 
4.šķērslīnijā 4 un Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 2A lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas 
plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”; 

• 11.07.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1421 “Par zemesgabala Ēvalda Valtera ielā 
44 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu”; 

• 11.07.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1422 “Par teritorijas starp Kaivas ielu, 
Augusta Deglavas ielu, Ēvalda Valtera un Dzelzavas ielu lokālplānojuma kā Rīgas 
teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”; 

• 19.09.2018. Rīgas domes lēmums Nr.1578 “Par teritorijas starp Augusta 
Dombrovska ielu, Baltāsbaznīcas ielu, Ziemeļblāzmas ielu un Sniega ielu 
lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu”. 
 

2018. gadā sagatavoti un pieņemti 8 Rīgas domes lēmumi par lokālplānojumu 
apstiprināšanu: 

• 28.03.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1010 “Par teritorijas starp Ķīšezera ielu, 
Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu lokālplānojuma apstiprināšanu”; 

• 25.04.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1103 “Par zemesgabalu Gulbju ielā 17A un 
Bauskas ielā 159A lokālplānojuma apstiprināšanu”; 

• 25.04.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1102 “Par Krievu salas lokālplānojuma 
apstiprināšanu”; 

• 23.05.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1226 “Par teritorijas Podragā lokālplānojuma 
apstiprināšanu”; 

• 19.06.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1333 “Par teritorijas starp Kalnciema ielu, 
Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu lokālplānojuma apstiprināšanu”;  

• 11.07.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1419 “Par Kundziņsalas un teritorijas starp 
Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu 
lokālplānojuma apstiprināšanu”; 

• 11.07.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1418 “Par Eksportostas un tai piegulošās 
teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu”; 

• 21.11.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1766 “Par teritorijas starp Ķiburgas ielu un 
Lazdu ielu lokālplānojuma apstiprināšanu”. 
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Rīgas vēsturiskais centrs 
Sabiedrības iesaistes pasākumi Rīgas vēsturiskā centra plānošanas procesā: 

• 05.06.2018. notika izdevuma “Rīgas vēsturiskais centrs - UNESCO Pasaules 
mantojuma vieta” prezentācija un sabiedrības informēšanas pasākums par Rīgas 
vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšanu; 

• 12.06.2018.-14.06.2018. tika organizēti sabiedrības informēšanas un iesaistes 
pasākumi par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšanu; 

• 17.10.2018. notika sabiedrības iesaistes pasākums “Apkaimju gids” un tematiskas 
diskusijas par “Lielo kapu” kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un teritorijas 
attīstību pilsētvides kontekstā, kā arī jaunas tramvaju infrastruktūras izbūve 
pieguļošajā teritorijā; 

• 27.11.2018. tika organizēts sabiedrības iesaistīšanās pasākums – tematiska diskusija 
par to, kā veidot dzīvi un vidi pilsētas centrā patīkamāku un ērtāku, pievēršot 
uzmanību centra apkaimēm un mazākām to daļām jeb tuvienēm un pilsētvides 
kvalitātei. 

2018. gadā tika uzsākta 3 lokālplānojumu izstrāde: 
• 23.05.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1229 “Par zemesgabala Strēlnieku ielā 8 

(kadastra apzīmējums 0100 019 0020) lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un 
tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”; 

• 29.08.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1505 “Par Eksportostas dienvidu daļas 
lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”; 

• 19.12.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1887 “Par zemesgabala Anglikāņu ielā 5 
(kadastra apzīmējums 01000080012) lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un 
tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”. 

2018. gadā tika sagatavots un pieņemts 1 Rīgas domes lēmums par lokālplānojuma 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu: 

• 19.12.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1891 “Par zemesgabalu Trijādības ielā 1 
(kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 
01000490009) lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu” un RD 
19.12.2018. saistošie noteikumi Nr.68 “Zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra 
apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 
01000490009) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. 

Projekta “Rail Baltica” ietvaros tika pieņemts 23.05.2018. Rīgas domes lēmums Nr. 1230 
“Par grozījumiem Rīgas domes 17.05.2016. lēmumā Nr.3782 “Par publiskās lietošanas dzelzceļa 
līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–
2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes uzsākšanu” ar kuru tika paplašināta publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” 
trases teritorijas lokālplānojuma robeža vairāk nekā 355 ha platībā (lokālplānojuma teritorijas 
kopējā platība ~486,35 ha) un pilnveidots darba uzdevums, nodrošinot pašvaldības 
līdzfinansējumu. 2018.gadā tika uzsākta “Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” 
trases teritorijas lokālplānojuma robežas paplašināšana un paplašinātās teritorijas lokālplānojuma 
izstrāde” projekta izpilde. 

 
Rīgas ilgtermiņa attīstības plānošana un uzraudzība 
2018. gadā Departaments veica vienu Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

(turpmāk – Programma) Rīcības plāna un Investīciju plāna 2017.-2019.gadam aktualizāciju, kuru 
23.05.2018. Rīgas dome apstiprināja ar lēmumu Nr.1231 “Par Rīgas attīstības programmas 
2014.-2020.gadam Investīciju plāna 2017.-2019.gadam aktualizēšanu”. 
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2018. gada 21. novembrī Rīgas dome apstiprināja Attīstības programmas 2021.-
2027.gadam izstrādes uzsākšanu.  

Pamatojoties uz 13.11.2015. starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Rīgas pilsētas 
pašvaldību noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.RD-15-679-lī par integrētu teritoriālo investīciju 
(turpmāk – ITI) projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina 
Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi. Atbilstoši 
Rīgas domes priekšsēdētāja 01.02.2016. rīkojumam Nr.19-r “Par 13.11.2015. deleģēšanas līgumā 
Nr.RD-15-679-lī noteikto saistību izpildi atbildīgās struktūrvienības norīkošanu”, Departaments 
kā atbildīgā Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienība nodrošinājusi: 

• darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās projektu iesniegumu 
atlases kārtas Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases ietvaros 
vērtēšanas komisijas sēžu organizēšanu, kā rezultātā tika: 
- 12.01.2018. sniegts atzinums par lēmumā Nr.RD-17-2777-nd, ar kuru projekta 

iesniegums “Rīgas Franču liceja Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, ēkas 
renovācija, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu” apstiprināts ar 
nosacījumu; 

- 21.12.2018. pieņemts lēmums par projekta iesnieguma Nr.8.1.2.0/18/I/008 
“Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot 
ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” apstiprināšanu ar nosacījumu. 

• darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas 
“Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru 
pašvaldībās” Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases ietvaros 
vērtēšanas komisijas sēžu organizēšanu, kā rezultātā tika: 
- 06.04.2018. pieņemts lēmums par projekta iesnieguma “Rīgas Centrāltirgus 

revitalizācija – pazemes pagrabu pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai” 
apstiprināšanu ar nosacījumu; 

- 13.04.2018. pieņemts lēmums par projekta iesnieguma “Skanstes teritorijas 
revitalizācijas 1.kārta” apstiprināšanu ar nosacījumu. 

• darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas Rīgas 
pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases ietvaros vērtēšanas komisijas sēžu 
organizēšanu, kā rezultātā 22.08.2018. tika pieņemts lēmums projekta iesnieguma 
“Rīgas Centrāltirgus revitalizācija – kanālmalas infrastruktūras un publiskās 
ārtelpas sakārtošana” apstiprināšanu ar nosacījumu. 

Tāpat tika nodrošināta projekta “Tehniskā palīdzība Rīgas pilsētas pašvaldības integrēto 
teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai ES fondu 2014.-2020.gada 
plānošanas periodā” īstenošana, kura mērķis ir paaugstināt Rīgas pilsētas pašvaldības kapacitāti 
integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu kvalitatīvai un efektīvai atlases 
nodrošināšanai ES fondu plānošanas periodā. 

Papildus Departamenta speciālisti 2018. gadā sagatavoja un sniedza prezentācijas par Rīgas 
pilsētas attīstību sekojošām institūcijām un ārvalstu delegācijām: 

• prezentācija Latvijas Universitātes 76. Starptautiskā zinātniskā konferencē Cilvēka 
ģeogrāfijas sekcijā LU ĢZZF par Aglomerācijas robežām; 

• prezentācija Lielbritānijas vēstniecībā Latvijā par Rīgas stratēģisko attīstību; 
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• prezentācija studentiem no Londonas par Rīgas stratēģisko attīstību; 
• prezentācija Sanktpēterburgas delegācijai Labklājības departamenta rīkotajā 

pasākumā “Veselīgas pilsētas”; 
• Igaunijas attīstītāju delegācijai tika prezentēti Rīgas nākotnes plāni un sniegtas 

atbildes uz viesu interesējošiem jautājumiem par pilsētas attīstību; 
• prezentācija Igaunijas kolēģiem  par aktualitātēm Rīgas plānošanā; 
• prezentācija Berlīnes delegācijai; 
• prezentācija un ekskursijas vadīšana EU projektā Land4flood; 
• prezentācija Grācas (Austrija) Federālā augstākās tehniskās izglītības institūta 

(Federal Higher Technical Institute ORTWEIN) studentiem par Rīgas pilsētas 
attīstību; 

• intervija ar Roterdamas ostas un Grant Thornton pārstāvjiem;  
• Pekinas delegācijai  tika sniegta prezentācija par Rīgas attīstības izaicinājumiem.  

2018. gadā tika nodrošināta Departamenta speciālistu dalība pasākumos, kas saistīti ar 
stratēģisko plānošanu un pilsētplānošanu. Departamenta speciālisti piedalījušies Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkotajā Sabiedrības integrācijas programmas projektu 
konkursa “Apkaimju forumi” vērtēšanā, Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma 
konkursa komisijā, projektu konkursa “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības 
veicināšanai” vērtēšanas komisijā, kā arī piedalījās forumā “Jaunieši apkaimes izaugsmei”.  

Savukārt Stratēģijas uzraudzības sistēmas (turpmāk – SUS) ietvaros sagatavots 2017. gada 
pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (turpmāk – Stratēģija) un 
Programmas ieviešanu, kas ir ceturtais pārskats par Stratēģijas un Programmas ieviešanu 
(turpmāk – Pārskats) atbilstoši jaunā plānošanas perioda attīstības plānošanas dokumentiem 
(pārskats apstiprināts ar Rīgas domes 21.11.2018. lēmumu Nr.1771 “Par pārskata "2017.gada 
pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam ieviešanu" gala atskaites apstiprināšanu”).  

Pārskats, kurš pieejams mājaslapā www.sus.lv, ietver četru ilgtermiņa stratēģisko mērķu un 
deviņpadsmit rīcības virzienu aprakstus, pamatojoties uz: 

• Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto informāciju; 
• veikto aptauju par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā 

notiekošajiem procesiem, aptaujājot 2163 Rīgas iedzīvotāju viņu dzīves vietā; 
• piecu nozaru ekspertu viedokļiem, kas sniedza vērtējumu par rīcības virzienu izpildi 

sociālajā, pilsētvides, pārvaldības, ekonomikas un nevalstisko organizāciju jomās; 
• statistiskajiem rādītājiem no Centrālās statistikas pārvaldes, Lursoft u.c. datu 

avotiem. 
Tāpat 2018. gadā tika organizēta SUS koordinatoru darba tikšanās, lai informētu Rīgas 

pilsētas pašvaldību iestāžu un struktūrvienību SUS koordinatorus par aktualitātēm plānošanas 
perioda attīstības plānošanas dokumentu uzraudzībā. 

 
Projektu sagatavošana un administrēšana 
Departaments 2018. gadā sadarbībā ar dažādām iestādēm ir turpinājis ieviest un sagatavojis 

dažādus projektus. 
2018. gadā tika pabeigta projektu realizācija: 

1. Ekspozīcijas “Āfrikas savannas” būvniecība: 
Projekta mērķis ir uzlabot pilsētas rekreatīvo un izglītības infrastruktūru.  
Projekta specifiskais mērķis ir veikt ekspozīcijas „Āfrikas savanna” Rīgas 
Nacionālajā zooloģiskā dārzā būvniecību. 
Projekta ietvaros izbūvētas zebru, antilopju, Āfrikas dzeloņcūku un zemes vāveru 
mītnes, pērtiķu mītne un ūdens baseins ar salu, degunragputnu mītnes. Projekts 
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nodots Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam ekspozīcijas tālākai 
labiekārtošanai, atbilstoši dzīvnieku vajadzībām. 

2. Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)” (LIFE 
CoHaBit): 
Projekta mērķis ir saglabāt Baltijas jūras piekrastei raksturīgo bioloģisko un vides 
daudzveidību Rīgā, dabas parkā „Piejūra”, NATURA 2000 vietā.  
Projekta pilotteritorijām Rīgā - Mangaļsalā, Daugavgrīvā un Vakarbuļļos 
2018.gadā: 
• izstrādāti biotopu ekspertu atzinumi un papildinājumi; 
• uzsāktas praktiskās darbības biotopu un sugu aizsardzībai dabas parkā; 
• uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde; 
• izstrādāts būvprojekts infrastruktūras izbūvei biotopu aizsardzībai dabas parkā 

“Piejūra”; 
• veiktas vairākas sabiedrību izglītojošas un informējošas aktivitātes; 
• izstrādātas projektā veikto biotopu atjaunošanas pasākumu ietekmes uz sugu un 

biotopu aizsardzības stāvokli monitoringa vadlīnijas; 
• uzsākta un pabeigta infrastruktūras būvniecība. 

3. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā 
“Piejūra” (Natura 2000 vieta): 
Projekta mērķis ir izbūvēt un atjaunot antropogēno slodzi mazinošu publisko 
infrastruktūru dabas parka “Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā antropogēnās 
slodzes uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem mazināšanai. 
2018.gadā: 

• izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai projekta ietvaros paredzētās 
infrastruktūras izbūvei un veikti antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras būvdarbi; 

• projekts īstenots 2018.gada beigās. 
 

2018. gadā noritēja darbs pie būvprojekta risinājumiem, lai 2019. gadā uzsāktu sekojošu 
projektu realizēšanu: 

1. Rīgas Centrāltirgus revitalizācijas projekts: 
Projekta mērķis ir revitalizēt Rīgas pašvaldības īpašumā esošo Rīgas Centrāltirgus 
degradēto teritoriju, atjaunojot Rīgas Centrāltirgus pagrabus, piegādes zonu un 
kanālmalu, tādējādi radot komersantiem un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, 
sekmējot ekonomisko aktivitāti un radot jaunas darba vietas Rīgas Centrāltirgus 
teritorijā, kā arī piedāvājot iedzīvotājiem un viesiem kvalitatīvu un konkurētspējīgu 
produkciju un pakalpojumus. 
2018.gadā: 
• izstrādāts būvprojekts “Rīgas Centrāltirgus teritorijas attīstības 1.kārta”;  
• izsludināts iepirkums Rīgas Centrāltirgus revitalizācija par būvdarbu veikšanu; 
• sagatavots un iesniegts projekta iesniegums Eiropas Savienības līdzfinansējuma 

saņemšanai no specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus”.  

2. Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas projekts: 
Projekta vispārējais mērķis ir  Skanstes degradētās teritorijas revitalizācija, veicinot  
videi draudzīgu  un ilgtspējīgu  teritorijas ekonomiskā potenciāla  izaugsmi un 
jaunu darba vietu radīšanu. 
Projekta specifiskais mērķis ir jaunu ielu būvniecība ar inženiertehniskajām 
komunikācijām zem tām, izveidojot ar citām pilsētas daļām labi savienotu apkaimi 
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ar reģionālas/nacionālas nozīmes sporta, izklaides, konferenču un kultūras 
pasākumu centru, ko papildina sabalansēta darījumu apbūve ar augstas klases 
birojiem un darbavietām kvalitatīvā, patīkamā, daudzveidīgā un līdzsvarotā vidē. 
Projekta ietvaros plānota Lapeņu, J.Dikmaņa, J.Daliņa un K.Krūmiņa ielu 
būvniecība, kā arī lietusūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmu (kanāls un dīķis). 
2018.gadā izstrādāts būvprojekts “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta”. 
Uzsākta būvprojekta 2.kārtas izstrāde, kas paredz risinājumus inženiertīklu 
savienojumam ar maģistrālajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Sagatavoti un 
iesniegti projekta iesnieguma precizējumi  Eiropas Savienības līdzfinansējuma 
saņemšanai no specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 
ietvaros. 

3. Bolderājas pretplūdu pasākumu projekts: 
Projekta vispārējais mērķis ir pielāgoties klimata pārmaiņām, samazinot augstu 
plūdu risku un nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī saimnieciskās 
darbības konkurētspēju un turpmāku pastāvēšanu. 
Projekta specifiskais mērķis ir novērst plūdu draudus Bolderājā, veicot pretplūdu 
aizsardzības pasākumus. Tai skaitā, atjaunot un izbūvēt aizsargdambjus, izbūvēt 
caurtekas - regulatorus un paaugstināt ielas. 
2018.gadā:  
• izstrādāts būvprojekts minimālajā sastāvā pretplūdu pasākumu īstenošanai Rīgā, 

Bolderājā pie Buļļupes; 
• tika veikta pretplūdu pasākumu īstenošanas būvprojekta izstrāde; 
• tika veikti projekta iesnieguma precizējumi SAM 5.1.1. otrās atlases kārtas 

ierobežotā projektu iesniegumu atlases ietvaros, un Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra apstiprināja iesniegto projekta iesniegumu ar precizējumiem; 

• tika noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta 
īstenošanu līdz 2021.gadam un uzsākta projekta īstenošana. 

4. Aldara parka pārbūves projekts: 
Projekta mērķis ir izveidot Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotājiem labiekārtotu, 
drošu un laikmetīgu rekreācijas teritoriju, mūsdienās nepieciešamās atpūtas 
funkcijas integrējot esošajā ainaviska parka vidē, uzlabojot labiekārtojuma līmeni 
un izbūvējot infrastruktūras objektus, būtiski palielināt parka teritorijas 
izmantošanas intensitāti un daudzveidību. 
2018.gadā: 
• izstrādāts veloparka tehniskais risinājums; 
• izstrādāts būvprojekts. 

5. Rīgas pils laukuma pārbūves projekts:   
Projekta mērķis ir veikt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Pils laukuma 
pārbūves būvprojekta izstrādi, lai to īstenojot, uzlabotu esošo un nodrošinātu 
turpmāko objekta sniegto kultūrvēsturisko procesu norisi, kā arī uzlabot teritorijas 
sasaisti ar Daugavas krastmalu un Rīgas Pasažieru ostas teritoriju. 
2018.gadā tika turpināta Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, veikta 
saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem un izskatīšana Rīgas pilsētas 
būvvaldē. Būvprojekta izstrādi plānots pabeigt 2019.gada martā, saņemot būvatļaujā 
Rīgas pilsētas būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

6. “Multimodālā sabiedriskā transporta mezgla izveide Torņakalna apkaimē” projekts: 
Projekta mērķis ir nodrošināt pasažieriem iespēju sasniegt dažādas Rīgas apkaimes, 
neizmantojot pilsētas centru kā tranzītzonu, tajā skaitā stimulēt integrāciju un 
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savstarpējo savienojamību starp dažādu transporta veidu tīkliem un teritorijām, kā 
arī uzlabot Torņakalna apkaimes ekonomisko “veselību”. 
2018.gadā turpinājās darbs pie Torņakalna teritorijas attīstības scenāriju izstrādes 
sadarbībā ar citiem teritorijas attīstītājiem. Piemēram ar Latvijas Universitāti un RB 
Rail projektu. Tika aktualizēts Sabiedriskā transporta veidu (dzelzceļš, reģionālās 
nozīmes autobusi, pilsētas transports un privātās automašīnas) un maršruta tīklu 
(reģionālais un Rīgas pilsētas maršrutu tīkls) savstarpējās mijiedarbības novērtējums 
un Tehniski ekonomiskais pamatojums. Izstrādātas Projekta provizoriskās 
būvniecības kontroltāmes. Izstrādāts projekta iesniegums Eiropas savienības 
līdzfinansējuma saņemšanai Darbības programmas SAM 6.1.3. “Nodrošināt 
nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst 
maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” pasākuma 6.1.3.2. “Multimodāla transporta 
mezgla izbūve Torņakalna apkaimē” ietvaros.  
Multimodālā sabiedriskā transporta mezgla izveides projekta realizācija plānota, kā 
pirmā kārta Torņakalna teritorijas transporta infrastruktūras izbūves ietvaros. 
Projekta ietvaros tiks izveidota mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra un 
vienviet integrēta uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība. 

 
2018. gadā veiksmīgi noslēgušies sekojoši  starptautiskās sadarbības projekti: 

1. “Baltic Urban Lab” (Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju 
revitalizācijai): 
Projekta mērķis bija pilnveidot pilsētvides plānošanu, izstrādājot un testējot jaunu 
integrētu plānošanas pieeju un sadarbības modeli degradēto teritoriju reģenerācijā 
tādejādi palīdzot pilsētām revitalizēt urbānās telpas un pārveidot tās gudrā, 
ilgtspējīgā teritorijā ar augstu dzīves un darba vides kvalitāti. 
2018. gadā projekta ietvaros tika: 
• Organizēts konkurss par Mūkusalas teritorijas attīstības koncepcijas (publiskās 

telpas dizaina) izstrādi. Tajā piedalījās trīs augstskolu studentu komandas.  
• Izstrādāts Rīcības plāns Mūkusalas teritorijas attīstībai, noorganizēts projekta 

noslēguma pasākums Rīgā. 
2. iWater (Integrēta lietusūdens pārvaldība):  

Projekta mērķis – pilnveidojot pilsētvides plānošanas procesus, attīstīt integrētu un 
daudzfunkcionālu lietusūdens pārvaldības modeli Centrālās Baltijas jūras reģiona 
pilsētās, tostarp, Rīgā, veidot kvalitatīvu un drošu pilsētvidi un veicināt tās 
ilgtspēju. 
 

2018. gadā ir uzsākti 3 jauni projekti: 
1. „Platforma integrētai sadarbībai ūdens resursu pārvaldībai (BSR Water)” 

(INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma): 
Projekta mērķis ir pilnveidot ūdens apsaimniekošanas praksi Baltijas jūras reģiona 
pilsētās, stiprinot visu iesaistīto pušu kapacitāti un nodrošinot labās prakses 
apmaiņu, pielietojot mūsdienu tehnoloģijas. 
Galvenās plānotās aktivitātes projektā ir Rīgas pilsētas pieredzes lietusūdens 
pārvaldības jomā izplatīšana, kas gūta jau īstenotā iWater projekta ietvaros, kurā 
vadošais partneris bija Rīgas pilsētas pašvaldība. Turklāt, projektā tiks turpināts 
pilnveidot lietusūdens pārvaldību Rīgas pilsētas pašvaldībā, izstrādājot 
priekšlikumus ilgtspējīgu lietusūdens pārvaldības risinājumu integrēšanai gan Rīgas 
pilsētas pašvaldības, gan arī reģionālajos un nacionāla līmeņa politikas un 
plānošanas dokumentos. 
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BSR Water projekta īstenošana tika uzsākta 2018.gada 1.oktobrī. Uzsākot projektu, 
Rīgā tika noorganizēta starptautiska projekta uzsākšanas sanāksme (Kick-off) ar visu 
projekta partneru līdzdalību. Projekta ietvaros tiek veidota interaktīva tiešsaistes 
ūdens apsaimniekošanas platforma “Baltic Smart Water Hub” (“Vieda ūdens 
apsaimniekošana Baltijas jūras reģionā”), kurā tiek strukturēti apkopota līdzšinējo 
Baltijas jūras reģionā īstenoto ūdens apsaimniekošanas projektu labā prakse, 
visaptverošs apskats par spēkā esošo normatīvo regulējumu un plānošanas politikām 
ūdens apsaimniekošanas jomā, kā arī iekļauti labās prakses piemēri – izstrādātie 
risinājumi ūdens aprites cikla visaptverošai pārvaldībai pilsētvidē, t.sk. lietusūdens 
u.c. notekūdeņu pārvaldība, bioloģisko attīrīšanas staciju dūņu pārstrāde, pilsētvides 
ūdens aizsardzības pasākumi, pielāgošanās klimata pārmaiņām u.c. 

2. „Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās – 
UrbCulturalPlanning” (INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās 
sadarbības programma): 
Projekta mērķis ir uzlabot iedzīvotāju savstarpējo, kā arī iedzīvotāju un pašvaldības 
institūciju sadarbību, iniciēt sociālās inovācijas mazu un vidēju kopienu attīstībā, kā 
arī stiprināt kultūras plānošanas dalībnieku kapacitāti.  
Rīgas pilsētas mērķis projekta kontekstā ir apgūt un veicināt izpratni par kultūras 
plānošanas metodēm, pilotprojektu veidā pielietot kultūras plānošanu 1-2 Rīgas 
apkaimēs, izvērtēt metodes nozīmi un pielietojamību pilsētas pārmaiņu vadībā. 

3. “North Star Film Alliance” (INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu 
sadarbības programma).  
Projekta mērķis ir būtiski palielināt eksportu Igaunijas, Latvijas un Somijas filmu 
ražošanas nozarē. Ražošana šī projekta kontekstā nozīmē spēlfilmu, televīzijas 
sēriju un reklāmas filmēšanu Centrālajā Baltijas jūras reģionā. 

2018. gadā turpinājās arī starptautiskās sadarbības  projekta „Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās 
un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona valstīs” (“Sustainable urban mobility and 
commuting in Baltic States – SUMBA”) ietvaros transporta simulācijas modeļa (TSM) EMME 
atjaunošana. 

2018. gadā sadarbībā ar Latvijas Universitāti par Latvijas Universitātes Akadēmiskā 
centra teritorijas attīstības jautājumiem, kuras ietvaros ir izstrādāts jauns Vienības gatves un 
Ranķa dambja savienojuma risinājums, kas nodrošina vienotu, nesadalītu teritoriju Akadēmiskā 
centra turpmākai attīstībai, kā arī Torņakalna multimodālā sabiedriskā transporta mezgla un tam 
piegulošās teritorijas transporta infrastruktūras uzlabojumu risinājumi ir plānoti saskaņā ar visas 
Torņakalna teritorijas attīstības konceptuālo redzējumu, kur galvenā loma ir Latvijas 
Universitātei. Lai nodrošinātu Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra attīstības programmas 
projekta “Veselības māja” priekšizpēti,  Departaments nodrošināja dalību darba grupā. 

Rīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana 
2018. gadā tika parakstīts sadarbības memorands par starptautisko biznesa pakalpojumu 

centru (turpmāk tekstā - SBPC) attīstību Rīgā. Memorands paredz mērķtiecīgu valsts institūciju, 
galvaspilsētas un privātā sektora sadarbību SBPC sektora attīstībā, izaugsmē un jaunu darba vietu 
izveidē. Šīs sadarbība potenciāli varētu radīt vismaz 10 tūkstošus jaunu darba vietu SBPC sektorā 
starptautiski atpazīstamos uzņēmumos, kas piedāvā gan konkurētspējīgu atalgojumu, gan 
pievilcīgu darba vidi, kā arī karjeras izaugsmes iespējas.  

Darba grupas SBPC attīstībai ietvaros Rīgas dome 2018. gadā ir pārstāvējusi, 
popularizējusi un nodarbojusies ar investoru piesaisti divās starptautiska mēroga konferencēs: 

1. “CEE shared services & outsourcing awards 2018” (Varšava, Polija), kur pateicoties 
produktīvai darba grupas pārstāvju sadarbībai un vietējo sektora pārstāvju iesaistei, Rīgā 
pārstāvētie sektora uzņēmumi bija pārstāvēti 3 nominācijās; 
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2. “Deloitte Shared Services Conference 2018” (Prāga, Čehija), kur tika aizvadītas vairākas 
intensīvas tīklošanas sesijas, kopumā uzrunājot ap 50 uzņēmumu, cita starpā: APEX 
Analytix, DHL, FedEx, Jato, Kellogg, Pandora, Siemens, Telefonica, Nike. No 
uzrunātajiem uzņēmumiem vairāki izrādīja padziļinātu interesi par Rīgu kā potenciālu 
galamērķi viņu biznesa centram. Kopumā tika identificēti 8 uzņēmumi, kas izrādīja 
interesi uzzināt vairāk par Rīgu kā biznesa galamērķi un kas šobrīd izpēta lokācijas 
jauna centra izveidei. 

2018. gadā tika nodrošināta dalība dažādās darba grupās un forumos: 
• Eurocities jeb Eiropas metropoļu sadarbības tīkla Ekonomikas forumos, kur notiek 

aktīvas diskusijas par aktualitātēm pilsētu brendingā, inovācijām, MVU un 
uzņēmējdarbību; 

• Dalība viedo pilsētu (Smart Cities) darba grupā, kurā līdzdarbojas gan partneri no 
privātā sektora (LMT, Accenture, u.c.), gan publiskā sektora (EM, LIAA, u.c.).  

• Dalība Startup ekosistēmas darba grupā, kurā tiek risināti visi aktuālie izaicinājumi, 
kā arī diskutēts par iespējamiem sadarbības un atbalsta mehānismiem, kā arī 
gaidāmajiem lielākajiem pasākumiem. 

2018. gadā turpinājās darbs pie Rīgas domes grantu programmas „Atspēriens” konkursu 
administrēšanas un organizēšanas. Kopējais grantu apjoms bija 70 000 eiro, kuru mērķis veicināt 
mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Rīgā, kā arī sekmēt jaunas uzņēmējdarbības un uzņēmēju 
produktu popularitāti. 

2018. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība ir izveidojusi jaunu atbalsta instrumentu agrīnā stadijā 
esošām biznesa idejām – “Rīgas drosmes grants”. 2018. gadā pieejamais finansējums bija 50 000 
euro. Rīgas drosmes grants ir gudra nauda biznesa idejas attīstībai – 2000 euro un Rīgas biznesa 
inkubatora mentora pakalpojumi. Tika iesniegti 40 pieteikumi.  Finansējumu saņēma 25 
dalībnieki. 

Īstenota Rīgas un tajā strādājošo nekustamā īpašuma nozares uzņēmumu reprezentācija 
Eiropā nozīmīgākajā nekustamā īpašuma un investīciju izstādē – forumā „MIPIM 2018”. Dalībai 
“MIPIM 2019” sapulcēti 15 partneri un izveidota saistoša platforma pilsētas partneriem un 
potenciālajiem investoriem, par galveno vadmotīvu izraugoties 5G tehnoloģiju attīstību un viedo 
ideju pozicionēšanu pilsētā, vienlaicīgi veicot izmaiņas stenda vizuālajā identitātē. 

 
Infrastruktūras nodevas administrēšana 
2018. gadā saņemti ieņēmumi par Pašvaldības nodevu par infrastruktūras uzturēšanu un 

attīstību Rīgā EUR 2 090 598 apmērā.  
2018. gadā ieviešanā bija 41 Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda finansēti projekti, no tiem 

realizēti 13 projekti, savukārt no jauna uzsākti 9 projekti. 2018.gada līdzekļu izlietojums no 
Infrastruktūras fonda par projektu realizāciju sasniedza  EUR 887 838. 

 
Vietējais ģeodēziskais tīkls 
2018. gadā turpinājās plānveidīga Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla (turpmāk – VT) 

pilnveidošana: 
• pabeigti VT pilnveidošanas darbi teritorijās “Centrs”, “Grīziņkalns”, “Torņakalns – 

Āgenskalns” un daļai no “Maskavas forštates” apkaimes; 
• uzsākti VT pilnveidošanas darbi teritorijā “Mežaparks”; 
• visā Rīgas teritorijā pilnveidoti 249 VT iekļauto bijušās 2.klases nivelēšanas tīkla 

punktu augstumi; 
• lai nodrošinātu 1. klases nivelēšanas trases Tīraine - Daugavgrīva ierīkošanu 2019. 

gadā, apsekoti 78 VT ģeodēziskie punkti un no jauna ierīkoti 9 ģeodēziskie punkti 
ar zīmes tipu “grunts repers”; 
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• tika novērstas Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) konstatētās 
neatbilstības un nepilnības teritorijas “Vecrīga” pilnveidošanas pārskatā – gan 
mērījumos, gan kamerālajos darbos. Pārskats atkārtoti iesniegts atzinumam LĢIA. 

VT pilnveidošanas ilgie termiņi cieši saistīti gan ar veicamo darbu sezonalitāti, gan 
izpildītāja darbu izpildes kvalitāti, gan LĢIA garajiem atzinumu sniegšanas termiņiem. 

Tika nodrošināta regulāra informācijas par VT datu uzturēšanu aktualizēšana Departamenta 
mājaslapā www.rdpad.lv. Mērniekiem un citiem lietotājiem ir 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 (apsekoti 28 VT ģeodēziskie punkti), sagatavoti 
nepieciešamie dokumenti, kā arī veikta VT uzraudzība gadījumos, kad nepieciešams pārvietot, 
iznīcināt un atjaunot vietējā ģeodēziskā tīkla punktus, t.sk. tiek vērtēti būvprojekti vai plānotās 
būvniecības vietā ir iespējams/nepieciešams saglabāt VT punktus, kā arī izvirzīti nosacījumi VT 
punktu atjaunošanai būvniecības procesā. 

Turpinājās īpašnieku, kuru īpašumu teritorijā atrodas VT ģeodēziskie punkti, informēšana 
par VT punktu esamību un nosacījumiem, kas jāievēro, veicot vai plānojot saimniecisko darbību 
VT ģeodēzisko punktu aizsargjolā. 

 
Ģeotelpiskās informācijas aprite 
2018. gadā turpinājās jaunās pašvaldības ģeotelpiskās informācijas sistēmas ieviešana. Pēc 

izpētes veikšanas tika izvēlēta ArcGIS Enterprise programmatūra. Jaunajā vidē uzsākts veidot 
jaunās sistēmas GeoRīga mājaslapu, kurā plānots apkopot un padarīt pieejamu lietotājiem Rīgas 
pilsētas pašvaldībā uzturēto ģeotelpisko informāciju. 2019. gada pirmajā ceturksnī plānots nodot 
GeoRīga lietošanā Rīgas domes struktūrvienībām (iekšējiem lietotājiem), bet 2019. gada otrajā 
pusē arī ārējiem lietotājiem.  

2018.gadā ir slēgta vecā Rīgas ģeogrāfiskās informācija sistēmas jeb RĪĢIS, jo sistēma gan 
tehnoloģiski, gan morāli bija novecojusi. Potenciālie lietotāji informēti par citiem publiskajiem 
resursiem, kur meklējama nepieciešamā informācija.  

Turpinājās topogrāfiskās informācijas sinhronizācija ar SIA “Rīgas ūdens” un datu apmaiņa 
ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Optron”, SIA “Rīgas Satiksme” un VAS “Latvijas valsts radio un 
televīzijas centrs”.. 

2018. gadā Departamenta Ģeomātikas pārvaldes speciālisti apmeklējuši 5 Inženiertīklu 
turētāju sadarbības padomes sēdēs, kurās Departaments ir oficiāli pārstāvēts ar balsstiesībām. 
Sēdēs  pārrunāts un diskutēts par precīzas informācijas iegūšanu par inženiertīkliem un 
informācijas uzkrāšanu, šādas informācijas iegūšanas nozīmību būvniecības procesā, kā arī par 
būvniecības informācijas sistēmas ieviešanas gaitu un problēmām.  

Sniegtas konsultācijas Departamenta un citu Rīgas domes struktūrvienību darbiniekiem par 
datu sagatavošanu MicroStation vidē, licencēšanu un autortiesību atsauču lietošanu grafiskajos 
dokumentos, kas satur ģeotelpisko informāciju. 

Izsniegtas 9 licences ģeotelpiskās informācijas izmantotājiem un 11.04.2018. izstrādāts 
Departamenta rīkojums Nr.DA-18-29-rs par ģeotelpiskās informācijas izsniegšanu studentiem 
diplomdarbu vai studiju darbu izstrādei. 

2018.gadā sniegti priekšlikumi un iebildumi, kā arī apmeklētas starpinstitūciju sanāksmes 
par šādiem normatīvo aktu projektiem: 

• Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā (VSS-900, 2017); 
• Grozījumi 2010. gada 1. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1011 “Personu 

sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā 
un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” (VSS-646, 2017). 
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2018. gadā apmeklēta viena no lielākajām nozares izstādēm Eiropā - Intergeo Frankfurtē 
(Vācija) un pieredzes apmaiņas nolūkā apmeklēti kolēģi Viļņas pilsētas pašvaldības uzņēmumā 
“Vilniaus planas”, kas uztur un publicē ģeotelpisko informāciju Viļņā (Lietuva).  

Veikti tehniski uzlabojumi pašvaldības GNSS EUPOS-RĪGA bāzes stacijām, aizstājot 
vienu novecojušu bāzes staciju ar jaunu. 

 
Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumi 
2018. gadā ieņēmumi no ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem viedoja EUR 188 437, 

kas ir gandrīz par EUR 27 323 mazāk nekā 2018.gada budžetā plānotie ieņēmumi, bet par EUR 4 
658 vairāk nekā 2017.gadā. Ieņēmumi par ģeotelpiskās informācijas pakalpojumi ir cieši saistīti 
ar ekonomikas, īpaši būvniecības intensitāti – tās pieaugumu vai mazināšanos. Ģeotelpiskajai 
informācijai kļūstot arvien pieejamākai un “atvērtākai”, kā arī normatīvajos aktos mīkstinot 
prasības būvniecībā izmantojamām grafiskām pamatnēm, pieprasījums pēc atsevišķiem 
ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem turpmāk varētu samazināties. Turpmākajos periodos 
pieaugums netiek prognozēts. 

2018. gadā sniegto pakalpojumu statistika: 
• inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana – saņemti un apstrādāti 1 240 iesniegumi; 
• pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna izsniegšana – saņemti 83 iesniegumi, no 

kuriem 75 iesniegumi saņemti no Rīgas domes struktūrvienībām* (*RD 
struktūrvienībām pakalpojums tiek sniegts bez maksas); 

• augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) datubāzē 
reģistrēti topogrāfiskie plāni par 2 267 objektiem (kopā aktualizēta informācija par 
2 292,72 ha); 

• izsniegta topogrāfiskā informācija no ADTI datubāzes par 2 542 objektu (kopā 4 
461 planšetes). 

Sadarbībā ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru un Valsts reģionālās attīstības 
aģentūru (VRAA) turpinājās darbs pie e-pakalpojuma “Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes” izstrādes, lai 
izvietotu e-pakalpojumu valsts vienotajā ģeoportālā – geolatvija.lv. 2017. gadā nogalē VRAA 
nodeva testēšanai Departamentam izstrādātos pielāgojumus. 2018. gadā VRAA veica  testēšanā 
konstatēto nepilnību novēršanu, nespējot gan nodrošināt e-mobile izmantošanu lietotāju 
pilnvarošanas un autorizācijas vajadzībām, kas, savukārt,  būtiski aizkavēja pielāgojumu 
nodošanu lietotājiem. Tika izvēlēts alternatīvs risinājums, kas prasīja papildu resursu ieguldīšanu 
lietotāju apzināšanā un informācijas apkopošanā. Pēc lietotāju pašreģistrācijas geolatvija.lv, e-
pakalpojumu plānots nodot lietotājiem 2019.gada sākumā. Pielāgojumu izstrādes termiņi atkarīgi 
no VRAA spējas pielāgot valsts sistēmas geolatvija.lv darbību lietotāju vajadzībām. 

 
Sabiedrības informēšana un iesaiste 
Departaments 2018. gadā ir nodrošinājis aktuālu informāciju mājaslapās: www.rdpad.lv; 

www.apkaimes.lv, www.sus.lv, kā arī www.investeriga.lv, kā arī sociālajos tīklos Facebook un 
Twitter, lai sekmētu sabiedrības iepazīstināšanu ar Departamenta rīkotajām aktivitātēm un 
sabiedrības iesaistes pasākumiem,  informācijas pieejamību iedzīvotājiem, potenciālajiem 
investoriem, konsultantiem, universitāšu mācībspēkiem, studentiem, ārvalstu partneriem un 
citiem interesentiem. 

Departaments nodrošinājis arī sabiedrības iesaistes un līdzdalības pasākumus stratēģiskās 
plānošanas un pilsētvides attīstības jomās. 

 
Līdzdalība starptautiskos projektos, organizācijās un starptautiskā sadarbība 
Departamenta speciālisti 2018. gadā piedalījās šādos starptautiskās sadarbības veicināšanas 

pasākumos: 
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 Dalība starptautiskā ESPON darbnīcā Jūrmalā par tēmu “Rīgas metropoles areāla 
rīcības plāns". Tika sniegta arī prezentācija par Rīgas pilsētas attīstību;  

 Dalība EUSBSR (EU Strategy for the Baltic Sea Region) 9.ikgadējā forumā; 
 Dalība plānošanas konferencē Tartu. Sniegta prezentācija par Rīgas virzību 

Stratēģijas mērķu sasniegšanā; 
2018. gadā Departamenta speciālisti apmeklēja arī starptautiskas konferences, seminārus un 

darba grupas, kas saistīti ar pilsētas stratēģiskajiem izaicinājumiem, piemēram, Eiropas 
metropoļu tīkla METREX konferences Sansebestjanā (Spānija) un Briselē (Beļģija), 
EUROCITIES Metropoļu darba grupas sanāksmēs Varšavā (Polijā) un Briselē (Beļģijā), projekta 
“Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju revitalizācijai (Baltic Urban 
Lab)” semināriem Turku (Somija) un Tallinā (Igaunija), projekta “Integrēta lietusūdens 
pārvaldība (iWater)” seminārs Tartu (Igaunija). 

2018. gadā Bursā, Turcijā, notika Vēsturisko pilsētu apvienība (The League of Historical 
Cities, LHC) kārtējā (16.) konference par tēmu “Globalizācijas ietekme uz kultūru un 
dzīvesveidu” (The Impact of Globalization on Culture and Way of Living). Konference deva 
iespēju iegūt jaunu pieredzi dažādās pilsētas plānošanas un attīstības tēmās, t.sk. par 
kultūrvēsturiskās vides attīstību ANO noteikto Ilgtspējīgas attīstības 17 mērķu kontekstā, tūrisma 
organizēšanas aspektiem vēsturiskajā vidē un mūsdienīgo tehnoloģiju izmantošanas pieredzi 
Pasaules mantojuma pārvaldībā un vietējo kopienu iesaistīšanā, izpratnes un atbalsta veicināšanā 
kā viena no būtiskiem ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem realizēšanā.  

 
Būvniecības tiesiskuma uzraudzība 
2018. gadā Departaments turpināja veikt būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzības 

funkcijas. 
Departaments kopumā izdevis 687 lēmumus, no kuriem: 

• 135 administratīvie akti, ar kuriem atstāti spēkā Rīgas pilsētas būvvaldes pieņemtie 
lēmumi; 

• 28 administratīvie akti par Rīgas pilsētas būvvaldes pieņemto lēmumu atcelšanu 
sakarā ar materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem; 

• 210 starplēmumi; 
• 77 cita veida galīgie lēmumi administratīvajās lietās; 
• 237 tiesvedības lēmumi; 
• kā arī sagatavota 385 dienesta vēstule un cita veida sarakstes dokumenti 

būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzības procesā. 
Departamenta pārziņā atrodas 144 tiesvedības lietas. 
Departaments ir gatavojis dienesta vēstules, priekšlikumus, sniedzis skaidrojumus un 

atzinumus Rīgas pilsētas būvvaldei, Ekonomikas ministrijai, VARAM un citām valsts un 
pašvaldību institūcijām jautājumos, kas saistīti ar teritorijas plānošanu un būvniecību, t.sk. par 
normatīvo aktu projektiem. 

 
Kvalitāte un risku vadība 
2018. gadā tika veikts Departamenta veicamo funkciju un uzdevumu izvērtējums un 

korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums, kā rezultātā tika sagatavoti 2 dokumenti – 
Departamenta korupcijas riskam pakļauto amatu novērtēšanas tabula un Departamenta 
funkciju/uzdevumu korupcijas risku novērtēšanas tabula un apstiprināts jauns Departamenta 
pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.-2021.gadam.  

Turpinot kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu atbilstoši LVS EN ISO 9001:2015 
standarta prasībām, 2018. gadā tika veikti 2 kvalitātes vadības sistēmas auditi. Departamenta 
pakalpojumu uzlabošanas jomā tika izvērtēti un budžeta ietvaros pilnveidoti 3 e-pakalpojumi: 
 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana  no topogrāfiskās 
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informācijas datubāzes,  Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas 
datubāzē un Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana. Rezultātā e-pakalpojumiem nodrošināti 
nepieciešami papildinājumi. 

 
Personāla politika 
2018. gadā Departaments turpināja nodrošināt personālvadības procesus, ievērojot Latvijas 

Republikā, Rīgas pilsētas pašvaldībā un Departamentā spēkā esošos tiesību aktus, t.sk. organizēja 
darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas procesus, personāla atlases procesus, 
darbinieku dalību mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, kā arī sadarbībā ar 
augstākās izglītības mācību iestādēm nodrošinājuma studentu mācību prakses Departamentā. 

2018. gadā Departamentā: 
• tika veiktas strukturālas izmaiņas administratīvo funkciju jomā; 
• bija 115 amata vietas; 
• tika pieņemti 15 darbinieki; 
• tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 14 darbiniekiem; 
• tika regulāri nodrošināta darbinieku kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana ar 

semināru, lekciju, kursu, konferenču un forumu apmeklējumiem, kā arī dalību 
pieredzes apmaiņas pasākumos atbilstoši Departamenta budžetā darbinieku 
mācībām paredzētajiem finanšu līdzekļiem; 

• tika nodrošinātas 9 prakses vietas dažādu augstāko izglītības iestāžu studentiem. 
 
Iepirkumi 
2018.gadā Departaments veiksmīgi īstenoja savas funkcijas, ņemot vērā iepirkumu 

specifiku. Iepirkumu nodaļa ir veikusi 21 iepirkumu Departamenta vajadzībām. 
 
IT risinājumi un e-politika 
2018. gadā nodrošināta nepārtraukta Departamenta pārziņā esošo interneta resursu darbība 

un pieejamība – iekšējās un ārējās mājaslapas, meklētāji, kalkulatori un web sistēmas. 
Departamenta pārraudzībā esošajās mājaslapās: 

• www.rdpad.lv (latviešu, angļu un krievu valodā) pastāvīgi tiek aktualizēta 
informācija. 2018. gadā mājas lapu apmeklējuši 68 699 interesenti. 

• www.investeriga.lv (informācijas atspoguļošana latviešu, krievu un angļu valodā) 
pastāvīgi aktualizēta informācija. 2018. gadā – 123 676 interesenti.  

• www.apkaimes.lv. (pieejama tikai latviešu valodā) pastāvīgi aktualizēta 
informācija. 2018. gadā mājas lapu apmeklējuši 123 676 interesenti. 

• www.sus.lv (informācijas atspoguļošana latviešu un angļu valodās) pastāvīgi 
aktualizēta informācija. 2018.gadā mājas lapu apmeklējuši 37 961 interesents. 

2018. gadā pamatojoties uz 2017.gada izstrādāto koncepciju par Attīstības programmas 
Rīcības un Investīciju plānu aktualizācijas un uzraudzības elektroniskās sistēmas izveides 
nepieciešamību, ir uzsākts projekts par sistēmas izstrādi un tas turpināsies līdz 2020.gadam. 

 
Dokumentu pārvaldība un klientu apkalpošana 
Departamentā 2018. gadā kopējais korespondences dokumentu skaits ir 19390, no kuriem 

Departamentā saņemti (tostarp no citām RD struktūrvienībām) 11157 korespondences 
dokumenti, nosūtīti 8233 korespondences dokumenti. Saņemti/nosūtīti ir 3208 dienesta 
korespondences dokumenti, sagatavoti 2745 faktu fiksējošie dokumenti (pilnvaras, izziņas, 
atzinumi, akti, ziņojumi, pārskati, plāni), izdoti 869 iekšējie normatīvie akti (rīkojumi, 
personālrīkojumi, reglamenti, iekšējie noteikumi), noslēgts 181 līgums (t.sk. 53 līgumi RD 
vārdā), sagatavoti 62 Rīgas domes lēmumprojekti. 
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Arī 2018. gadā tika nodrošināta stingra dokumentu izpildes termiņu kontrole un tika 
apstiprināti jauni dokumentu pārvaldības noteikumi Departamentā. 2019 .gadā plānots turpināt 
darbu pie dokumentu aprites uzlabošanas. 

 
Departamenta galvenie darbības virzieni 2019.gadā 
 
Teritorijas plānošana 
2019.gadā turpināsies darbs pie RTP 2030 pilnveidotās redakcijas nodošanas publiskai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanas, apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu apkopošanas un 
izvērtēšanas, kā arī pastāv iespēja, ka būs nepieciešama RTP 2030 3.redakcijas izstrāde, kas 
noskaidrosies tikai pēc publiskās apspriešanas 2019.gada aprīlī. 

 
Lokālplānojumi, to izstrāde 
2019. gadā plānota 4 uzsākto lokālplānojumu izstrādes apstiprināšana - teritorijai Zaķusalā, 

Juglas ielā 11, Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 4 un Maskavas ielā b/n, kā arī projekta “Publiskās 
lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma robežas paplašināšana 
un paplašinātās teritorijas lokālplānojuma izstrāde” izpilde ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas teritorijas. 

 
Rīgas vēsturiskais centrs 
2019. gadā plānotas šādas aktivitātes:  

• Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas tematisko plānojumu izstrāde - 
Publiskās ārtelpas tematiskais plānojums, Mājokļu attīstības tematiskais plānojums, 
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības tematiskais plānojums; 

• Sabiedrības līdzdalības pasākumu plāna izstrāde 2019. - 2022.gadam, ietverot 
tematisko plānojumu izstrādi un jaunā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības 
zonas teritorijas plānošanas dokumenta izstrādi; 

• Praktiskais sabiedrības līdzdalības pasākums – Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas apkaimju apsekošana “Apkaimju gids” ietvaros (6 vai 7 
pasākumi līdz vasarai); 

• Lokālplānojumu izstrādes procesa nodrošināšana 4 lokālplānojumiem Rīgas 
vēsturiskā centra zonā. 
 

Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošana un uzraudzība 
Sadarbībā ar Rīgas domes struktūrvienībām un iestādēm tiks veikta Programmas Rīcības 

plāna un Investīciju plāna ikgadēja aktualizēšana, kā arī investīciju attēlošana Ģeorīga portālā. 
2019.gadā tiek turpināts darbs pie APS elektroniskās sistēmas izveides. 

Tāpat tiks turpināts darbs pie Rīgas attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes, 
īpaši fokusējoties uz sadarbības veicināšanu starp Rīgas domes iestādēm, Rīgas interešu 
pārstāvniecība nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā pēc 2020. gada (atbilstoši 
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030 apstiprinātajām nostādnēm), Rīgas metropoles 
areāla sadarbības definēšana (Rīgas pilsētas un Pierīgas novadu kopīgi risināmie vides, 
mobilitātes un sociālās infrastruktūras jautājumi). 

Tāpat Rīgas pašvaldības intereses tiks pārstāvētas Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-
2027. gadam izstrādes procesā, ko vada Pārresoru koordinācijas centrs.  

2019. gadā tiks nodrošināta projektu iesniegumu vērtēšana šādās Rīgas pilsētas pašvaldības 
projektu iesniegumu atlasēs: 

 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās projektu iesniegumu 
atlases kārtas Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases ietvaros; 
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 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas 
“Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru 
pašvaldībās” Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases ietvaros; 

 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas Rīgas 
pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases ietvaros. 

Savukārt SUS ietvaros tiks sagatavots 2018.gada pārskats par Stratēģijas un Programmas 
ieviešanu, kā arī tiks veikta aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un 
pilsētā notiekošajiem procesiem, kas norisināsies jau devīto reizi, aptaujājot Rīgas iedzīvotājus 
viņu dzīves vietā. Vienlaikus plānots sagatavot novērtējuma ziņojumu par Stratēģijas un 
Programmas īstenošanas ietekmi uz vidi (monitorings). 

2019. gadā projekta “Ziemeļeiropas metropoļu stratēģiskie izaicinājumi un risinājumi” 
ietvaros Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Valsts administrācija” plānotas 
pieredzes apmaiņas vizītes Kopenhāgenā, Helsinkos un Oslo ar mērķi veicināt administratīvā 
darba metožu harmonizēšanu publiskās pārvaldes sektorā. 

 
Projektu sagatavošana un administrēšana 
Departaments 2019.gadā sadarbībā ar dažādām iestādēm turpinās ieviest un šādus 

projektus: 
1. Platforma integrētai sadarbībai ūdens resursu pārvaldībai (BSR Water): 
2019.gadā plānotas sekojošas aktivitātes: 
• priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgu lietus notekūdeņu novadīšanas sistēmu ieviešanas 

šķēršļu mazināšanai un atbalsta instrumentu labo prakšu apkopojums; 
• labās prakses piemēru apkopošana un analīze ūdens pārvaldības sistēmu holistiskai 

izmantošanai pilsētvidē kā pilsētvides kvalitātes uzlabojošo elementu; 
• visu iesaistīto/potenciāli iesaistāmo institūciju un ieinteresēto/ietekmēto pušu līdzdalības 

nodrošināšana projekta aktivitātēs un lēmumu pieņemšanā, veidojot projekta vietējo 
atbalsta grupu; 

• dalība starptautiskajos semināros, skaidrojot jau īstenotā iWater projekta rezultātus un 
secinājumus;  

• sabiedrības izpratnes pilnveidošana par ūdens aprites cikla pilsētvidē procesiem kopumā 
un lietusūdens nozīmi pilsētu ekoloģiskās sistēmas kontekstā. 

2. Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās – UrbCulturalPlanning: 
2019.gadā paredzēts: 
• nodefinēt vietējo kultūras plānošanas projektu teritorijas Rīgā; 
• veikt kultūras plānošanas posmus 1-2 Rīgas teritorijās – pamata izpēte, kartēšana, 

vizionēšana. Uzsākt darbu pie kopienas projekta (vietējo kultūras pasākumu 
organizēšana); 

• organizēt radošu rezidenci māksliniekiem, dizaineriem, urbānistiem, lai saturiski 
papildinātu vietējos kultūras plānošanas projektus; 

• sadarbībā ar projekta partneriem, izveidot Rīgas (vai dažu apkaimju) Minecraft modeli. 
Pielietojot šo modeli, pārbaudīt spēļošanas (gaming) pieeju jauniešu iesaistei kultūras 
plānošanā (aktivitāti paredzēts uzsākt); 

3. Rīgas Centrāltirgus revitalizācija – pazemes pagrabu pārbūve uzņēmējdarbības 
veicināšanai: 
2019.gadā plānots: 
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•  sagatavot un iesniegt projekta iesnieguma precizējumus Eiropas Savienības 
līdzfinansējuma saņemšanai no specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām” ietvaros; 

• noslēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Projekta īstenošanu; 
• noslēgt līgumus par būvdarbu un būvuzraudzības veikšanu, kā arī uzsākt būvdarbus. 
4. Skanstes teritorijas attīstība – Noslēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 

Projekta īstenošanu. Turpināt būvprojekta   “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas 
saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu” izstrādi, uzsākt 
būvdarbus; 

4.Aldara parka rekonstrukcija (metu konkurss, būvprojekta izstrāde) – plānota būvprojekta 
saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē un iepirkums Aldara parka būvniecības uzsākšanai; 

5.Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija – būvprojekta izstrādi plānots pabeigt 
2019.gadā, saņemot būvatļaujā Rīgas pilsētas būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu 
izpildi; 

6.Multimodālā sabiedriskā transporta mezgla izveide Torņakalna apkaimē – 2019.gadā 
plānota projekta pieteikuma apstiprināšana un būvprojekta izstrāde multimodālā sabiedriskā 
transporta mezgla izbūvei; 

7. Bolderājas pretplūdu pasākumi:  
2019.gadā plānots: 
• pabeigt būvprojekta izstrādi pretplūdu pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie 

Buļļupes; 
• veikt iepirkumus būvuzraudzības pretplūdu pasākumiem Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes, 

un noslēgt būvdarbu un būvuzraudzības līgumus; 
• veikt līguma grozījumus par projekta īstenošanu līdz 2022.gadam un turpināt projekta 

aktivitāšu īstenošanu. 
 
Vietējais ģeodēziskais tīkls un ģeotelpiskās informācijas aprite 
2019.gadā VT pilnveidošanas un uzturēšanas ietvaros plānots: 

• pabeigt VT pilnveidošanas darbus teritorijās “Vecrīga” un “Maskavas forštate”; 
• turpināt VT pilnveidošanu teritorijā “Mežaparks”; 
• uzsākt paaugstinātas precizitātes (N2) nivelēšanas tīkla izveidošanu; 
• uzsākt Rīgas kvaziģeoīda modeļa izstrādes procesu; 
• sadarbībā ar RD Satiksmes departamentu uzsākt VT segmentu atjaunošanu 

teritorijās (Centrs un Grīziņkalns), kur ielu seguma nomaiņas laikā masveidā ir 
iznīcināti VT punkti; 

• pabeigt RD saistošo noteikumu “Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla saistošie noteikumi” 
izstrādi, kuros noteikta VT uzraudzība, uzturēšana, kā arī rīcības plāns nesaskaņotas 
VT punktu iznīcināšanas gadījumos, kā arī paredzēta iznīcināto VT punktu 
atjaunošanas kārtība; 

• sadarbībā ar RD Finanšu departamentu  uzsākt nodot grāmatvedības uzskaitē VT 
pilnveidotos punktus. 

Lai novērstu neviennozīmīgo situāciju topogrāfiskās informācijas izmantošanā būvniecības 
procesā, kā arī situāciju, kad būvniecības procesā netiek iegūta svarīga ģeotelpiska informācija, 
plānots līdzdarboties Būvniecības likuma speciālo noteikumu grozījumu izstrādē, kā arī proaktīvi 
kompetences ietvaros piedalīties citu saistīto normatīvo aktu izstrādes procesā. 

2019. gadā plānots turpināt sadarbību ar RD Informācijas tehnoloģiju centru jaunā 
ģeotelpiskās informācijas portāla - GeoRīga ieviešanā, ģeotelpiskās informācijas apzināšanā, 
publicēšanā un metadatu aizpildīšanā, kā arī turpmākajā GeoRīga pilnveidošanā un attīstībā, 
papildinot portālu ar jauniem ģeotelpisko datu slāņiem un lietotājiem piedāvājot karšu servisus 
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(WMS pakalpes). Plānots izstrādāt noteikumus par ģeotelpiskās informācijas publicēšanas 
kārtību jaunajā GeoRīga portālā, kā arī kārtību, kā uzturami un aktualizējami ģeotelpiskās 
informācijas metadati. 

Turpināt dalību Inženiertīklu turētāju sadarbības padomē un turpināt tiešu sadarbību ar 
inženiertīklu turētājiem, lai rastu efektīvus risinājumus datu atbilstības un kvalitātes 
nodrošināšanai topogrāfiskās informācijas datubāzē un inženiertīklu turētāju datubāzē. Turpināt 
paplašināt inženiertīklu turētāju loku, ar kuriem tiek veikta ģeotelpiskās informācijas apmaiņa. 
Uzlabot un modernizēt ģeotelpiskās informācijas apmaiņas veidus un procesus. Kvalitatīva 
informācija ir priekšnoteikums ģeotelpiskās informācija pakalpojumu attīstīšanai un efektīvai 
informācijas atkalizmantošanai. 

2019. gadā plānots pabeigt e-pakalpojuma “Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes” izvietošanu 
geolatvija.lv. 

Tiks turpināts darbs pašvaldības GNSS EUPOS-RĪGA modernizācijā, nodrošinot veco 
iekārtu aizstāšanu ar jaunām. 

 

Direktora p.i.                                                                                                               D.Bičkovičs 
 
 
 
Rīgā, 2019.gada 25.februārī 


