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RD PAD   Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
NVO   nevalstiskās organizācijas 

Rātsnams   Rīgas domes Centrālās administrācijas ēka Rātslaukumā 1, Rīgā
RTP   Rīgas teritorijas plānojums
TmP   tematiskais plānojums

TP   teritorijas plānojums
SIVN   stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
Stratēģija   Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

www.rdpad.lv   Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietne
www.riga.lv   Rīgas pašvaldības tīmekļvietne
www.geolatvija.lv   Valsts vienotais ģeoportāls
www.sus.lv   Stratēģijas uzraudzības sistēmas portāls
www.vpvb.gov.lv   Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļvietne

normatīvajā regulējumā noteiktie pasākumi

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI

5.
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Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums (turp-
māk - TP) ir pašvaldības līmeņa attīstības plā-
nošanas dokuments, kas ir par pamatu jebkādai 
darbībai ar nekustamo īpašumu, un tajā ir no-
teiktas prasības teritorijas izmantošanai un ap-
būvei. Apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem, tas kļūst par leģitīmu īpašuma tie-
sību aprobežojumu, ar kuru pašvaldība ierobežo 
privāttiesisko rīcības brīvību sabiedrības interesēs. 

TP galvenais uzdevums ir kalpot par efek-
tīvu instrumentu Rīgas ilgtermiņa attīstības 
politikas īstenošanā saskaņā ar ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju, izvērtējot pašvaldības 
teritorijas attīstības potenciālu un sniedzot 
atbilstošus nosacījumus pilsētas attīstībai te-
ritorijas izmantošanas aspektā.

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
savstarpējā sasaiste pašvaldībā

RĪGAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA 
IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN METODIKA

Teritorijas plānojumā ietilpst
teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi 

grafiskā daļa

paskaidrojuma raksts

Teritorijas plānojuma vieta plānošanas sistēmā

Attīstības
programma

Lokālplānojums

Detālplānojums

Stratēģija

Teritorijas plānojums
Tematiskais
plānojums

4



RTP ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,  
no kuriem galvenie ir:

1) Latvijas Republikas Satversme;
2) Likums „Par pašvaldībām”;
3) Attīstības plānošanas sistēmas likums;
4) Teritorijas attīstības plānošanas likums

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 
(turpmāk – RD PAD) darbu pie Rīgas teritorijas 
plānojuma (turpmāk – RTP) izstrādes uzsāka 
2012. gadā saskaņā ar Rīgas domes 03.07.2012. 
lēmumu Nr. 4936 “Par Rīgas teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu”*. 
RTP ir apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. lē-
mumu Nr. 1091 “Par Rīgas teritorijas plānojuma 
apstiprināšanu”, izdodot Rīgas domes saistošos 

noteikumus Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantoša-
nas un apbūves saistošie noteikumi”. Pēc to pie-
mērošanas uzsākšanas RTP ietvertie risinājumi 
ir saistoši ikvienai personai Rīgas valstspilsētas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā 
ir savi īpaši, detalizēti noteikumi.

* Grozījumi pieņemti ar Rīgas domes 22.10.2013. lēmumu Nr.314 “Par grozījumiem Rīgas domes 03.07.2012. lēmumā Nr. 4936 “Par 
Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un 15.12.2017. lēmumu Nr. 633 “Par grozījumu Rīgas domes 03.07.2012. lēmumā 
Nr. 4936 “Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”. 

Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšana

TP tiek izstrādāts atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus na-
cionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Galvenie teritorijas 
attīstības plānošanas dokumenti jeb priekšnoteikumi RTP izstrādē:

1) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;
2) Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam;
3) Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;
4) Rīgas plānošanas reģiona telpiskais plānojums 2005.–2025. gadam;
5) Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma 2014.–2020. gadam;
6) Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (turpmāk – Stratēģija);
7) Rīgas attīstības programma 2014.–2020. gadam.

Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas teritorijas robežas

Teritorija, uz kuru attiecas 
RTP risinājumi 
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RTP mērķis un uzdevumi
RTP mērķis ir radīt elastīgu teritorijas plānošanas dokumentu, kas sniedz nosacījumus pilsētas attīs-
tībai saskaņā ar vietas vēsturi, kultūru, ainavu, pakalpojumu piedāvājumu, sabiedrības līdzdalību un 
potenciālajām ekonomisko un sociālo apstākļu izmaiņām.

RTP galvenie uzdevumi:
1) kļūt par efektīvu instrumentu Rīgas ilgtermiņa attīstības politikas īstenošanā atbilstoši Stratēģijai;
2)  nodrošināt teritorijas plānojuma stabilizējošo, regulējošo un proaktīvo funkciju, kalpojot par pama-

ta dokumentu Rīgā pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves reglamentēšanā;
3) izveidot nepārtrauktu daudzpakāpju plānošanas procesu Rīgas valstspilsētas pašvaldībā;
4) rast kompromisu starp dažādām pilsētas attīstībā iesaistītajām pusēm;
5)  nodrošināt teritorijas plānošanas procesa tuvināšanu pilsētas iedzīvotājiem kā tieši ieinteresētajai 

sabiedrības daļai Rīgas teritorijas attīstības plānošanā un tās realizācijā;
6)  nodrošināt maksimālu plānošanas procesa caurskatāmību, skaidrojot sabiedrībai - privātperso-

nām, nevalstiskajām organizācijām, valsts iestādēm u.c. - projekta mērķus un uzdevumus, kā arī 
procesus, ar kādiem tie sasniedzami;

7)  radīt iesaistītajām pusēm izpratni par iespējām nodrošināt kvalitatīvu pilsētvidi, izskaidrojot katras 
puses lomu TP realizācijas procesā.

Rīgas attīstības plāns
1995.-2005. gadam

Rīgas teritorijas plānojums 
2006.-2018. gadam

Rīgas teritorijas plānojums 
(apstiprināts 15.12.2021.)

RTP pēctecība
RTP izstrādāts saskaņā ar pēctecības principu, izvērtējot spēkā esošos attīstības plānošanas doku-
mentus un to īstenošanas praksi. Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas Rīgas dome ir iz-
veidojusi un piemērojusi divus pēc izstrādes metodikas, ietvertās informācijas apjoma un detalizācijas 
pakāpes ļoti atšķirīgus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Rīgas valstspilsētas pašvaldības 
teritorijas attīstība laika periodā no 1995. līdz 2005. gadam ir notikusi saskaņā ar Rīgas attīstības plānu 
1995.–2005. gadam, bet kopš 2006. gada saskaņā ar Rīgas attīstības plānu 2006.-2018. gadam.
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RTP izstrādes process
Lai nodrošinātu uzdevumu izpildi, RTP izveide notika interaktīva procesa ietvaros sadarbībā ar sabied-
rību un institūcijām, izanalizējot RTP izstrādes priekšnoteikumus un iepriekšējo TP veidošanas pieredzi, 
kā arī apzinot teritorijas plānošanas tendences Eiropā. 

Shematisks RTP izstrādes procesa attēlojums

Shematisks RTP izstrādes procesa attēlojums

TEMATISKIE PLĀNOJUMI

Sabiedrības 
līdzdalības 

programma

Valsts un 
pašvaldības 

institūciju 
sadarbība

Teritorijas 
plānojuma 
izstrādes 

priekšnoteikumi

Eiropas 
teritorijas 

plānošanas 
tendences

Nepieciešamās 
izpētes
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Sabiedrības līdzdalība
Pašvaldībai kā sabiedrības interešu nodrošinātājai un līdzsvarotājai atbilstoši teritorijas attīstības plā-
nošanas principiem TP izstrādes procesā ir jāidentificē dažādas intereses un jānosaka, kurām no tām 
dodama prioritāte, rosinot cilvēkos vēlmi darboties un sasniegt labākus rezultātus TP realizācijā. Lai to 
panāktu, ir jāveicina sabiedrības izpratne par teritorijas attīstības plānošanu un tās rezultātā radīto 
plānošanas dokumentu realizācijas procesu. Tāpēc RTP izstrādes laikā tika nodrošināta maksimāla 
plānošanas norises caurskatāmība, skaidrojot iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām (turpmāk –  
NVO), kā arī pašvaldības un valsts institūcijām RTP mērķus, uzdevumus un procesus, ar kādiem tie sa-
sniedzami.

Līdzšinējā pieredze plānošanas dokumentu izstrādē liecina, ka normatīvajos aktos noteiktie sabiedrī-
bas līdzdalības pasākumi nenodrošina pietiekamu sabiedrības iesaisti un objektīvu viedokļu apmaiņu 
par pilsētas attīstības jautājumiem. Tādēļ, ņemot vērā iedzīvotāju, NVO un citu plānošanā iesaistīto 
ieteikumus, RTP veidošanā īstenota plaša un daudzpusīga sabiedrības līdzdalības programma, kur 
lielākā daļa pasākumu ir pašvaldības ierosināti un balstās uz Rīgas domes struktūrvienību sadarbību.

Tematiskie plānojumi
RTP izstrādes metodikas pamatā ir pētījumos pamatotas RTP risinājumu konceptuālās daļas izstrā-
de, kuru veido 11 tematiskie plānojumi (turpmāk – TmP):

1) Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju TmP;
2) Mājokļu attīstības TmP;
3)  Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju TmP;
4) Meliorācijas attīstības TmP;
5) Ūdens teritoriju un krastmalu TmP;
6)  Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu TmP;
7) Aizsargjoslu un aprobežojumu TmP;
8) Transporta attīstības TmP;
9) Ainavu TmP;
10)  Valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju TmP;
11) Rīgas brīvostas TmP.

TmP veido RTP konceptuālo daļu, sniedzot tajā ietverto specifisko jautājumu risinājumu pamatoju-
mu un vadlīnijas citu plānošanas dokumentu izstrādē. TmP risina dažādus uz teritorijas izmantošanu 
attiecināmus pilsētbūvnieciskos jautājumus atbilstoši pilsētas stratēģiskajām nostādnēm. TmP ir iz-
strādāti, balstoties uz normatīvo regulējumu un ekspertu sagatavotajiem pētījumiem, darbā iesaistot 
sabiedrību un valsts un pašvaldības institūcijas, kaimiņu pašvaldības. Visu TmP izstrādes darbs noritēja 
vienlaicīgi un to risinājumi ir savstarpēji saistīti.

TmP un RTP redakcijas
Atbilstoši normatīvajam regulējumam RTP izstrādes laikā notika četri 
sabiedrības līdzdalības pasākumi:

1) iepazīstināšana ar 11 TmP;
2)  trīs publiskās apspriešanas RTP risinājumiem, divās no tām vienlaicīgi 

apspriežot arī stratēģiskā ietekmes uz novērtējuma (turpmāk – SIVN) 
vides pārskatu.
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2008 Rīgas apbūves aizsardzības un pilsētbūvniecības 
pieminekļu teritoriju izpēte un Rīgas vēsturiskā 
centra aizsardzības zonas atsevišķu teritoriju 
apbūves fragmentu izpēte
SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”

2012 Esošās situācijas izpēte jauktas apbūves, 
ražošanas un centra apbūves teritorijās un 
neapbūvēto zemesgabalu identificēšana Rīgas 
pilsētā izņemot Rīgas brīvostas teritoriju un Rīgas 
vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju
SIA “Grupa93”

2012 Pētniecības darbu analīze Rīgas teritorijas 
plānojuma izstrādes vajadzībām
Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras  
un pilsētplānošanas fakultāte

2012 Iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu publiskās 
infrastruktūras pieejamību Zolitūdes un Imantas 
apkaimēs
SIA “SKDS”

2013 Iedzīvotāju aptauja par publiskās infrastruktūras 
pieejamību apkaimju griezumā
SIA “Aptauju centrs”

2013 Ekspertu konsultācijas tematiskā plānojuma 
“Teritorijas uzņēmējdarbības funkciju 
nodrošināšanai” izstrādes uzsākšanai  
stratēģiskos jautājumos
SIA “NK Konsultāciju birojs”

2013 Ekspertu konsultācijas teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu ekonomiskās atdeves 
vērtējuma metodoloģijas izstrādes uzsākšanai
SIA “BizPro”

2013 Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam 
realizācijas izvērtējums 
SIA “Grupa93”

2013 Rīgas ainavu kvalitātes mērķu noteikšana
Vides risinājumu institūts

2013 Ūdensobjektu un krastmalu ārpus Rīgas vēsturiskā 
centra un tā aizsardzības zonas teritoriju izpēte
SIA “Metrum”

2013 Rīgas brīvostai adaptētu priekšlikumu izstrāde 
par ostas teritorijas plānošanas risinājumiem, kas 
īstenojami ar teritorijas plānošanas instrumentiem
SIA “Exportea”

2013 Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju ārpus Rīgas 
vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas izpēte
SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”

2013 Rīcības plāns prioritāro ekonomikas nozaru 
konkurētspējas paaugstināšanai un Rīgas darba 
tirgus analīze
SIA “NK Konsultāciju birojs”

2014 Ainavu plāna izstrāde
SIA “Metrum”

2014 Pierīgas iedzīvotāju dzīves izvēles kritēriji
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
Socioloģijas nodaļa

2014 Gruntsūdeņu līmeņu kartēšana Rīgas pilsētas 
robežās
SIA “KRIPTO”

2014 Rīcības plāns Rīgas prioritāro ekonomikas nozaru 
konkurētspējas paaugstināšanai un Rīgas darba 
tirgus analīze
SIA “NK Konsultāciju birojs”

2014 Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības 
koncepcijas izstrāde
SIA “E. Daniševska birojs”

2014 Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības 
koncepcijas izstrāde. Stāvparku sistēmas 
attīstības plāns
SIA “E. Daniševska birojs”, SIA “Solvers”

2014 Teritorijas plānojuma pārvaldības sistēmas  
izstrāde – īpašumtiesību aprobežojumi  
un kompensējošie mehānismi
Zvērinātu advokātu birojs “Dzanuškāns  
un partneri”

2014 Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde 
Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras 
stiprināšanai
SIA “Grupa93”

2015 Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai 
nepieciešamo teritoriju telpiskās struktūras izstrāde
SIA “Grupa93”

2015 Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības 
koncepcijas izstrāde. Stāvvietu infrastruktūras 
attīstības plāns
SIA “E. Daniševska birojs”

2015 Meliorācijas un ar to saistītās lietusūdens 
kanalizācijas attīstības plānošanas eksperta 
pakalpojumi Meliorācijas attīstības tematiskā 
plānojuma izstrādes ietvaros 
SIA “Aqua-Brambis”

2015 Vadlīniju izstrāde apstādījumu struktūras un 
publisko ārtelpu tīklojuma nodrošināšanai Rīgā
SIA “Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”

2016 Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu 
tematiskā plānojuma izstrāde
SIA “Grupa93”

2016 Integrētās ūdens novadīšanas sistēmas 
plānošanas risinājumu izstrāde Rīgas teritorijas 
plānojuma vajadzībām 
SIA “Aqua-Brambis”

2016 Pētījums par transporta plūsmu analīzes 
metodoloģiju
Latvijas Transporta attīstības  
un izglītības asociācija

2017 Transporta attīstības tematiskā plānojuma izstrāde  
SIA “VIA Design Group”, SIA “METRUM”,  
SIA „BRD projekts”

2017 Lietusūdens pārvaldības procesu un resursu 
nodrošinājuma analīze Rīgas pilsētas pašvaldībā 
un priekšlikumi integrētas lietusūdens pārvaldības 
ieviešanai
SIA ”Grupa93”

Veiktie pētījumi RTP izstrādes laikā
Lai vispusīgi izvērtētu dažādus pilsētbūvnieciskus jautājumus, apkopotu vietējo un starptautisko praksi 
un iegūtu argumentētus, situācijas analīzē, ekspertu pieredzē un labākās prakses izvērtējumā balstī-
tus priekšlikumus un risinājumus, TmP un RTP sagatavošanas laikā tika izstrādāti dažādi pētījumi, kas 
tika izmantoti kā pamats turpmākai plānošanas uzdevumu risināšanai plānošanas dokumentos.

G
a

d
s

Pētījumi pieejami www.sus.lv
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Rīgas domes pieņemtie lēmumi RTP izstrādes laikā

Par pieteikuma iesniegšanu 
Satversmes tiesā
(lēmums Nr. 1414) 

04.04.2022. 

Par grozījumu Rīgas domes 04.04.2022. 
lēmumā Nr. 1414 “Par pieteikuma 
iesniegšanu Satversmes tiesā”
(lēmums Nr. 1552)

18.05.2022.

Par Rīgas teritorijas plānojuma 
2006. – 2018. gadam darbības 
termiņa pagarināšanu 
(lēmums Nr. 1099) 

25.04.2018. 

Par Rīgas teritorijas plānojuma 
apstiprināšanu
(lēmums Nr. 1091)

15.12.2021. 

Par Rīgas teritorijas plānojuma 
redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai
(lēmums Nr. 651) 

15.12.2017. 

Izdoti Rīgas teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi 
(Nr. 103)

15.12.2021. 

Par Rīgas teritorijas plānojuma 
pilnveidotās redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai 
(lēmums Nr. 794)

18.08.2021.

Par Rīgas teritorijas plānojuma 
redakcijas pilnveidošanu 
(lēmums Nr. 207)

16.12.2020. 

Par Rīgas teritorijas plānojuma 
pilnveidotās redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai
(lēmums Nr. 2039)

27.02.2019. 

Par Rīgas teritorijas plānojuma 
redakcijas pilnveidošanu atbilstoši 
institūciju atzinumiem un publiskās 
apspriešanas rezultātiem
(lēmums Nr. 1100)

25.04.2018.

Par grozījumu Rīgas domes 03.07.2012. 
lēmumā Nr. 4936 “Par Rīgas teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu” 
(lēmums Nr. 663)

15.12.2017. 

•  Par Valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai 
nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma apstiprināšanu 
(lēmums Nr. 652) 

•  Par Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma  
apstiprināšanu (lēmums Nr. 662) 

•  Par Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskā plānojuma 
apstiprināšanu (lēmums Nr. 661) 

•  Par Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskā plānojuma 
apstiprināšanu (lēmums Nr. 660) 

•  Par Ainavu tematiskā plānojuma apstiprināšanu  
(lēmums Nr. 659) 

•  Par Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā 
plānojuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 658) 

•  Par Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskā plānojuma 
apstiprināšanu (lēmums Nr. 657) 

•  Par Meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma 
apstiprināšanu (lēmums Nr. 656) 

•  Par Transporta attīstības tematiskā plānojuma 
apstiprināšanu (lēmums Nr. 655) 

•  Par Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo 
teritoriju tematiskā plānojuma apstiprināšanu (lēmums 
Nr. 654)

•  Par Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu 
(lēmums Nr. 653) 

TmP apstiprināšana

15.12.2017. 

•  Par Valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai 
nepieciešamo teritoriju tematiskā plānojuma izstrādes 
uzsākšana (lēmums Nr. 363)* 

•  Par Rīgas brīvostas tematiskā plānojuma izstrādes 
uzsākšanu (lēmums Nr. 493) 

•  Par Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskā plānojuma 
izstrādes uzsākšanu (lēmums Nr. 311) 

•  Par Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskā plānojuma 
izstrādes uzsākšanu (lēmums Nr. 305) 

•  Par Ainavu tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu 
(lēmums Nr. 313) 

•  Par Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā 
plānojuma izstrādes uzsākšanu (lēmums Nr. 310)

•  Par Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskā plānojuma 
izstrādes uzsākšanu (lēmums Nr. 309) 

•  Par Meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma izstrādes 
uzsākšanu (lēmums Nr. 308) 

•  Par Transporta attīstības tematiskā plānojuma izstrādes 
uzsākšanu (lēmums Nr. 312) 

•  Par Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo 
teritoriju tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu (lēmums 
Nr. 307) 

•  Par Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma izstrādes 
uzsākšanu (lēmums Nr. 306) 

TmP izstrādes uzsākšana

22.10
.2013.

*12
.11.

2013.

Par grozījumiem Rīgas domes 
03.07.2012. lēmumā Nr. 4936  
“Par Rīgas teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu” 
(lēmums Nr. 314)

22.10.2013. 

Par Rīgas teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu 
(lēmums Nr. 4936)

03.07.2012. 
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SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA RTP IZSTRĀDĒ

1. Sabiedrības līdzdalības programma 

Lai nodrošinātu informācijas un lēmumu pieņem-
šanas atklātumu RTP tapšanā, sniedzot ikvienam 
iespēju piedalīties sabiedrības līdzdalības pasā-
kumos, tika sagatavota plaša un daudzpusīga 
sabiedrības līdzdalības programma, kur lielākā 
daļa pasākumu ir pašvaldības iniciēti un balstās 
uz Rīgas domes struktūrvienību sadarbību. 

Sabiedrības līdzdalības kārtību plānošanas do-
kumentu izstrādē nosaka normatīvais regulē-
jums. Tomēr, lai iespējami pilnvērtīgi iesaistītu 
dažādas sabiedrības grupas, nodrošinot objek-
tīvu viedokļu apmaiņu RTP izstrādē, veidojot sa-
biedrības līdzdalības programmu, papildus Mi-
nistru kabineta noteiktajām prasībām ņemti vērā 
daudzkārt publiski un iesniegumos paustie NVO 
pārstāvju un iedzīvotāju ieteikumi par sabiedrī-
bas iesaistes procesa organizāciju un saturu. 

Bez paskaidrojuma RTP ir pārāk sarežģīts doku-
ments, lai iedzīvotāji izprastu tā būtību un ietekmi 
uz cilvēku dzīves kvalitāti, tāpēc nepieciešams 
savlaicīgi informēt sabiedrību, kur var sekot līdzi 
procesam, kā arī veicināt sabiedrības izpratni 
par Rīgas attīstības plānošanas procesiem.

Sabiedrība RTP veidošanā tika iesaistīta visā iz-
strādes procesā, sākot jau ar diskusijām sākuma 
stadijā par RTP ietvaros risināmajiem teritorijas 
plānošanas uzdevumiem. Visā RTP izstrādes pro-
cesā bija pieejama informācija par RTP izstrādes 
posmiem, plānotajām pašvaldības aktivitātēm 
un iespējām iesaistīties. Sabiedrības līdzdalības 
pasākumi tika organizēti tematiskā, teritoriālā un 
profesionālā griezumā. Norisinājās darba grupas 
un semināri ar iedzīvotāju, NVO, pašvaldības un 
valsts institūciju, kaimiņu pašvaldību pārstāvju 
un ekspertu piedalīšanos, lai kopīgi meklētu RTP 
risinājumus. Plānojuma izstrādē tika iesaistīti arī 
eksperti no ārvalstīm.

RTP izstrādes ietvaros tika veikta iedzīvotāju ap-
tauja, noskaidrojot viedokli par dzīvi apkaimēs, 
tās kvalitātēm un risināmajiem jautājumiem, kā 
arī uzrunāti apkaimju aktīvie iedzīvotāji, kas vēlas 
iesaistīties plānošanas procesos arī turpmāk. Rī-
gas apkaimēs tika organizētas sanāksmes un iz-
pētes braucieni, lai kopā ar iedzīvotājiem meklē-
tu risinājumus esošajām problēmām. Apzinoties, 
ka plānošanas dokumenti ir sarežģīti, RTP izvei-
des procesā tika meklēti inovatīvi paņēmieni, kā 
pasniegt informāciju viegli saprotamā veidā. Lai 
veicinātu jaunākās paaudzes piederības izjūtu 
savai apkaimei, iesaistītu pilsētas plānošanas 
procesos, kā arī popularizētu RTP bērnu un viņu 
vecāku vidū, tika organizēts konkurss, aicinot 
skolēnus zīmējumā vai esejā pastāstīt par savu 
apkaimi – kādu viņi to redz šodien vai kādu to 
vēlētos redzēt nākotnē.

Sabiedrības līdzdalības programma sagatavo-
ta, lai nodrošinātu maksimālu plānošanas pro-
cesa caurskatāmību. Visi sabiedrības līdzdalības 
pasākumi ir savstarpēji saistīti - katrā nākamajā 
sniegta atgriezeniskā saite uz iepriekš notikuša-
jiem. 

INFORMĒT NOSKAIDROT 
VIEDOKLI

IESAISTĪT 
PLĀNOŠANĀ

Teritoriāli

Tem
atiski Pro

fe
sio

nā
li
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2. RTP identitāte

Logo
Uzsākot RTP izstrādi, tika izveidota jauna vizuālā identi-
tātes zīme – logotips un sauklis – “Esi daļa Rīgas”, kas 
nodrošina RTP atpazīstamību un tiek attēlots uz visiem 
drukātajiem, publicitātes un reklāmas materiāliem, tī-
mekļvietnēs, kā arī dokumentu un kartogrāfisko mate-
riālu noformēšanā saistībā ar RTP un TmP.

Skaidrojoši video

RTP izstrādes procesā tika sagatavoti divi animācijas video.

(5:36 min.)

(2:22 min.)

Apstiprinot RTP Rīgas domē, tika sagata-
vots animācijas video, kas skaidro RTP iz-
strādes procesu un notikušos sabiedrības 
līdzdalības pasākumus. 

 Uzsākot RTP izstrādi, sabiedrības infor-
mēšanas un izglītošanas nolūkos, kā arī 
lai veicinātu sabiedrības izpratni par te-
ritorijas attīstības plānošanu un rosinātu 
piedalīties RTP izstrādē, tika sagatavots 
animācijas video “Jaunais Rīgas teritorijas 
plānojums”. 

12

https://www.youtube.com/watch?v=ZMZE7ZTpAAA
https://www.youtube.com/watch?v=XUp_pQRnaeI&t=1s


3. Informatīvā platforma
2013

Lai nodrošinātu sabiedrības informētību un maksimālu RTP izstrādes procesa caurspīdīgumu, 
2013. gadā RD PAD tīmekļvietnē www.rdpad.lv (turpmāk – www.rdpad.lv) tika izveidota atsevišķa sa-
daļa izstrādē esošajam RTP.

  Izstrāde: RTP izstrādes mērķis, uzdevumi, plānotais izstrādes laika grafiks, aktuālā informācija;
  Laika skala: plānotās un notikušās aktivitātes, sanāksmes, sanāksmju protokoli, video ieraksti, pre-
zentācijas, izsludinātie iepirkumi un konkursi, informācija par noslēgtajiem pakalpojuma līgumiem, 
pakalpojuma sniedzējiem un summu;

  Tematiskie plānojumi: aktuālā informācija par TmP izstrādi, TmP projekti un gala redakcijas;
  Dokumenti: Rīgas domes lēmumi, saites uz veiktajiem pētījumiem;
  Foto galerija: fotogrāfijas no sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

13

https://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/
https://www.rdpad.lv/laika-skala/
https://www.rdpad.lv/rtp/dokumenti/
https://www.rdpad.lv/foto-galerija/
https://www.rdpad.lv/rtp/tematiskie-planojumi-3/


4. Sabiedrības informēšana RTP izstrādes laikā

preses relīzes plašsaziņas līdzekļos

tīmekļvietnēs: www.rdpad.lv;  
www.riga.lv; www.apkaimes.lv;
sociālo tīklu kontos: Facebook; Twitter

 e-pasts: informācija apkaimju 
organizācijām, vides u.c. NVO, datu bāzē 
esošajiem rīdziniekiem, profesionālajām 
organizācijām

Katra diskusija ar sabiedrību ir fiksēta sanāksmes protokolā, kas 
atrodams www.rdpad.lv, publisku diskusiju laikā tika piesaistīti pro-
fesionāli moderatori, pēc iespējas sanāksmes translētas tiešraidē 
un www.rdpad.lv pieejami to ieraksti.

Diskusiju norise

Informācija par visiem sabiedrības 
līdzdalības pasākumiem

  Valsts vienotajā ģeoportālā www.geolatvija.lv (turpmāk - www.geolatvija.lv);
  RD PAD Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4;
  visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros; 
  Rīgas Centrālajā bibliotēkā un visās tās filiālbibliotēkās;
  Rīgas pilsētas izpilddirekcijās;
  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra punktos;
  Rīgas domes Centrālās administrācijas ēkā Rātslaukumā 1 (turpmāk - Rātsnamā);
  laikrakstos

Informācija publisko apspriešanu laikā pieejama arī:
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2013. gadā no marta līdz jūnijam RD PAD aicināja uz 
sarunu Rīgas domes struktūrvienību (departamen-
tu, izpilddirekciju, pašvaldības policijas un kapitāl-
sabiedrību), Rīgas kaimiņu pašvaldību, profesionālo 
organizāciju, Rīgas apkaimju organizāciju un vides 
NVO pārstāvjus, lai konsultētos par sagatavoto RTP 
izstrādes metodiku, sabiedrības līdzdalības prog-
rammu un TmP darba uzdevumu projektiem. RD PAD 
aicināja līdzdarboties un sniegt atbalstu RTP izstrā-
des procesā. 

5.  Informācija par Rīgas domes lēmumiem,  
uzsākot RTP izstrādi

6. Iepazīstināšana ar RTP 
izstrādes metodiku un sabiedrības 
līdzdalības programmu

2013
marts – jūnijs

22 
tikšanās

Informācija par 03.07.2012. 
Rīgas domes lēmumu 
Nr. 4936 “Par Rīgas teritorijas 
plānojuma izstrādes 
uzsākšanu” publicēta 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 
(13.07.2012.), www.rdpad.lv  
un www.riga.lv.

Informācija par 22.10.2013. 
Rīgas domes lēmumu 
Nr. 314 “Par grozījumiem 
Rīgas domes 03.07.2012. 
lēmumā Nr. 4936 „Par Rīgas 
teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu”” publicēta  
www.rdpad.lv un www.riga.lv.

Informācija par 15.12.2017. 
Rīgas domes lēmumu Nr. 663 
“Par grozījumu Rīgas domes 
03.07.2012. lēmumā Nr. 4936 
“Par Rīgas teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu” publicēta  
www.rdpad.lv, www.riga.lv  
www.geolatvija.lv. 
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Uzsākot RTP izstrādi, 2012. gadā tika veikts pētī-
jums “Iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu pub-
liskās infrastruktūras pieejamību Zolitūdes un 
Imantas apkaimēs”. Tas kalpoja kā pilotprojekts 
pētījumam, kas sekoja 2013. gadā – “Iedzīvotāju 
aptauja par publiskās infrastruktūras pieejamību 
apkaimju griezumā”, kurā tika aptvertas pārējās 
56 Rīgas apkaimes. Kopumā par Rīgas attīstības 
jautājumiem tika aptaujāti visu 58 Rīgas ap-
kaimju iedzīvotāji.
Aptaujā tika noskaidrots Rīgas iedzīvotāju vie-
doklis par transportu, vietējiem centriem, ap-
kaimes vizītkarti, publisko infrastruktūru, vidi u.c. 
konkrētās apkaimes aktuālajiem jautājumiem. 
Aptaujas rezultāts ir apkopots iedzīvotāju vie-
doklis par katru apkaimi, identificējot konkrētās 
apkaimes attīstības problēmas un sniedzot savu 
redzējumu par tās attīstības iespējām. 

Aptaujas veica socioloģisko pētījumu kompā-
nijas, izmantojot tiešās intervēšanas metodes 
respondentu dzīvesvietās, kopumā aptaujājot 
~ 8000 respondentu un nodrošinot reprezenta-
tīvu respondentu izlasi katrā no 58 Rīgas apkai-
mēm: Atgāzenē, Avotos, Āgenskalnā, Beberbe-
ķos, Berģos, Bieriņos Bišumuižā, Bolderājā, Brasā, 
Brekšos, Bukultos, Buļļos, Centrā, Čiekurkalnā, 
Dārzciemā, Dārziņos, Daugavgrīvā, Dreiliņos, 
Dzirciemā, Grīziņkalnā, Iļģuciemā, Imantā, Jaun-

ciemā, Juglā, Katlakalnā, Ķengaragā, Ķīpsalā, 
Kleistos, Kundziņsalā, Mangaļsalā, Maskavas 
forštatē, Mežaparkā, Mežciemā, Mīlgrāvī, Mūku-
purvā, Pētersalā-Andrejsalā, Pļavniekos, Plesko-
dālē, Purvciemā, Rumbulā, Salā, Šampēterī, Sar-
kandaugavā, Skanstē, Šķirotavā, Spilvē, Sužos, 
Teikā, Torņakalnā, Trīsciemā, Vecāķos, Vecdau-
gavā, Vecmīlgrāvī, Vecpilsētā, Voleros, Zasulau-
kā, Ziepniekkalnā, Zolitūdē.

Ar aptaujas rezultātiem sabiedrība tika iepazīsti-
nāta 2013. gada rudenī organizētajās “Apkaimju 
sanāksmēs”, tiekoties ar iedzīvotājiem klātienē 
apkaimēs, un tie ir kalpojuši par būtisku informā-
cijas avotu, gatavojot 11 TmP un RTP.
Aptaujas laikā tika meklēti aktīvie Rīgas apkaim-
ju iedzīvotāji, ar kuriem pašvaldībai sadarboties 
apkaimju attīstības aktivitāšu plānošanā nākot-
nē, aicinot brīvprātīgi norādīt kontaktinformā-
ciju, lai pašvaldība nepieciešamības gadījumā 
var ērti sazināties par turpmākajiem sabiedrības 
līdzdalības pasākumiem.
Iegūtā apkaimju iedzīvotāju kontaktinformācija 
(1752 kontakti) ir bijis nozīmīgs informācijas re-
surss RTP izstrādes procesā - gan organizējot 
sabiedrības līdzdalības pasākumus, gan nodro-
šinot aktuālās informācijas izplatīšanu apkaimju 
iedzīvotājiem.

7. Apkaimju aptauja 

~ 8000  respondentu 1752  kontakti

2012/2013

58  apkaimes
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8. Apkaimju sanāksmes
2013
30. septembris – 
3. decembris

2013. gadā no 30. septembra līdz 3. decembrim 
tika organizētas “Apkaimju sanāksmes”.
Sanāksmju mērķis – vienkārši izskaidrot rīdzinie-
kiem par RTP un sabiedrības lomu tā izstrādē, ie-
pazīstināt ar 2012./2013. gadā veiktās apkaimju 
aptaujas rezultātiem, informēt par pilsētas stra-
tēģiskajiem mērķiem, kā arī uzklausīt iedzīvotāju 
viedokli un vēlmes attiecībā uz savas apkaimes 
turpmāko attīstību. Uz sanāksmēm tika aicināts 
ikviens interesents.

Viens no sanāksmes uzdevumiem bija uzrunāt  
Rīgas apkaimju aktīvos iedzīvotājus, kuri turpmāk 
piedalītos tematiskajās darba grupās pie teritori-

jas plānojuma risinājumu un nosacījumu izstrādes. 
Dalībnieki tika aicināti brīvprātīgi norādīt kontak-
tinformāciju, lai pašvaldība nepieciešamības ga-
dījumā var ērti sazināties par turpmākajiem pa-
sākumiem.

Sanāksmēs piedalījās dažādu Rīgas domes 
struktūrvienību pārstāvji, sniedzot prezentācijas 
un atbildot uz jautājumiem.

Kopumā notika 18 sanāksmes darba dienu vaka-
ros plkst. 18.00 Rīgas izglītības iestādēs, kopā pul-
cinot ~ 1000 dalībnieku. 

1. Skanste, Pētersala–Andrejsala 30. septembrī 
2. Kleisti, Imanta, Zolitūde 3. oktobrī 
3. Dzirciems, Iļģuciems, Zasulauks 8. oktobrī 
4. Āgenskalns, Torņakalns, Ķīpsala, Salas 10. oktobrī 
5. Atgāzene, Ziepniekkalns, Bišumuiža, Katlakalns 15. oktobrī 
6. Bieriņi, Pleskodāle, Mūkupurvs, Beberbeķi, Šampēteris 17. oktobrī 
7. Buļļi, Daugavgrīva, Bolderāja, Voleri, Spilve 22. oktobrī
8. Mangaļsala, Vecdaugava, Vecāķi, Trīsciems 23. oktobrī 
9. Vecmīlgrāvis, Mīlgrāvis, Kundziņsala, Sarkandaugava 29. oktobrī
10. Mežaparks, Čiekurkalns, Teika 31. oktobrī
11. Jugla, Mežciems 5. novembrī 
12. Jaunciems, Suži, Bukulti, Berģi, Brekši 7. novembrī 
13. Dreiliņi, Pļavnieki, Šķirotava 12. novembrī 
14. Purvciems, Dārzciems 14. novembrī 
15. Rumbula, Dārziņi 21. novembrī 
16. Maskavas forštate, Ķengarags 26. novembrī 
17. Brasa, Grīziņkalns 28. novembrī 
18. Avoti, Centrs, Vecpilsēta 3. decembrī

18  sanāksmes ~ 1000  dalībnieku

Vienā sanāksmē tika apvienotas 
vairākas apkaimes, kas teritoriāli 
atrodas blakus

~ 700  priekšlikumu
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Apkaimju sanāksmēm sagatavotais informatīvais materiāls

Rīgas teritorijas plānojums - kā tas darbojas?

Vai otrs piemērs…

Juris, labs galdnieks, ir nolēmis attīstīt 
savu biznesu, izveidojot kokapstrādes 
uzņēmumu.

Bet Juris ir apņēmīgs un pāris kvartālus 
tālāk tomēr atrod citu neapbūvētu 
zemesgabalu, kam blakus atrodas arī citas 
nelielas ražotnes. Šis zemesgabals teritorijas 
plānojumā atzīmēts kā ražošanas teritorija  
un ir piemērots Jura ieceres īstenošanai. 

Bet izrādās, ka saskaņā ar teritorijas 
plānojumu šis zemesgabals atrodas 
dzīvojamās apbūves teritorijā un šāda 
objekta būvniecība tur nemaz nav atļauta, 
jo radīs gan papildus troksni, gan putekļus.

Blakus savai mājai viņš nolūkojis tukšu 
zemes gabalu – būtu ērti sasniedzams 
no mājām, process visu laiku 
kontrolējams. 

1 2

3 4

Pēternieku ģimenē tikko piedzimis mazulis 
un viņi meklē lielāku dzīvokli. Noskatījuši 
tīkamā apkaimē daudzstāvu māju ar zaļu 
apkārtni, viņi tomēr nolemj pārliecināties, 
kā attīstīsies tuvākā apkārtne nākamo 
gadu laikā. 

Izpētījuši teritorijas plānojuma risinājumus, 
viņi ir droši, ka zaļais skvēriņš mājas 
aizmugurē paliks, kur bijis, bet nedaudz 
tālāk no viņu mājas – neapbūvētajā 
zemesgabalā ar laiku, ja tas būs 
ieinteresējis kādu uzņēmēju, varētu tikt 
uzcelts jauns veikals vai biroja ēka. 

1 2
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9. Starptautisks pilsētplānotāju seminārs 
2014
15.-17. septembris

2014. gadā no 15. līdz 17. septembrim Rīgā nori-
sinājās starptautisks seminārs pilsētplānošanas 
profesionāļiem, kas tika veltīts tēmai “URBAN 
STREAMS” jeb ūdensobjekti kā nozīmīgs resurss 
pilsētvidē, apskatot to rekreācijas, estētisko un 
ekoloģisko potenciālu pilsētā. 
Semināru organizēja RD PAD sadarbībā ar Balti-
jas pilsētu savienības (Union of the Baltic Cities) 
PIlsētplānošanas komisiju un Vides komisiju.

Semināra dalībnieki no 10 Baltijas jūras reģio-
na valstu 28 pilsētām izstrādāja risinājumus trim 

projekta teritorijām – Kīleveina grāvim, Zunda 
kanālam un Rīgas salām – Lucavsalai un Zaķu-
salai, iepazīstoties ar Rīgas pieredzi un piedā-
vājot idejas jaunā RTP risinājumiem ūdensmalu 
teritorijām. 
Semināra tematikas ietvaros tika vērtētas gan 
klimata pārmaiņas, plūdu draudi un ilgtspējīga 
lietus ūdens apsaimniekošana pilsētā, gan pub-
liskās piekļuves veicināšana un teritoriju attīstī-
bas principi ūdensmalās. 
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2014. gada 22., 23., 29. un 31. oktobrī tika rīkoti četri vienas dienas tematiskie semināri par tēmām: 
Mājoklis, Darbs, Vide, Transports. 
Tematisko semināru mērķis - dažādu scenāriju modelēšana un labākā risinājuma atrašana konkrētām 
problēmtēmām, kas izriet no sabiedrības pārstāvju iepriekš paustajiem viedokļiem.

Tematiskie semināri norisinājās Rātsnamā un tajos pie-
dalījās Rīgas domes struktūrvienību, valsts institūciju, 
apkaimju organizāciju un vides NVO pārstāvji, apkaimju 
aktīvie iedzīvotāji.

2014
22., 23., 29., 31. 
oktobris

Seminārā „Mājoklis” notika diskusijas 
par dzīvojamo apbūvi aizsargjoslās 
un paaugstināta riska objektu 
drošības zonās, uzņēmējdarbību un 
pakalpojumiem dzīvojamās teritorijās, 
piekļuvi pie izglītības iestādēm 
dzīvojamās teritorijās, kā arī meliorācijas 
risinājumiem dzīvojamās teritorijās.

Seminārā „Vide” notika diskusijas par Stratēģijā 
noteikto dabas teritoriju attīstības vadlīniju 
īstenošanas iespējām, piekļuves iespējām Rīgas 
ūdenstilpnēm, ģimenes dārziņu attīstību, kā  
arī par apkaimju centriem. 

Seminārā „Transports” notika diskusijas par 
autostāvvietu nodrošināšanu blīvi apdzīvotās 
teritorijās un kultūrvēsturiskajās teritorijās, 
stāvparku izvietojumu zaļajās teritorijās, kā arī 
maksas iebraukšanu Rīgas pilsētas centrā. 

Seminārā „Darbs” notika diskusijas par 
pakalpojumu centru attīstību dzīvojamās 
apbūves teritorijās, funkcionālā zonējuma 
izmaiņām un degradētām teritorijām. 

194  dalībnieki

10. Tematiskie semināri
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11. Apkaimju gids
2015
15. maijs – 
19. jūnijs

2015. gadā no 15. maija līdz 19. jūnijam, atsauco-
ties uz iedzīvotāju aicinājumu „Neplānojiet savos 
kabinetos, brauciet un apskatieties, kā izskatās 
dabā”, tika organizēts sabiedrības līdzdalības 
pasākums „Apkaimju gids”. Tā mērķis – sniegt 
iespēju rīdziniekiem līdzdarboties RTP izstrādes 
procesā, kopā ar pašvaldības speciālistiem ko-
pīgi apsekojot teritoriju, un, uz vietas iepazīstot 
teritoriju specifiku, uzklausot dažādu sabiedrības 
grupu intereses par to turpmāko attīstību un res-
pektējot esošās vērtības, rast sabalansētu risi-
nājumu teritoriju attīstībai.

Pašvaldības plānošanas speciālisti, strādājot pie 
11 TmP, kā arī analizējot saņemtos sabiedrības 
pārstāvju priekšlikumus iepriekš notikušajos RTP 
izstrādes sabiedrības līdzdalības pasākumos un 
saņemtos attīstības priekšlikumus, identificēja 
problēmteritorijas, kas būtu jāapseko dabā, lai 
pieņemtu iespējami labākos risinājums, uzklau-
sot arī vietējo apkaimju iedzīvotāju viedokli. 

Dažādu Rīgas domes struktūrvienību speciālisti 
kopā ar Vides aizsardzības kluba un Latvijas Da-
bas fonda pārstāvjiem, apkaimju organizācijām 
un aktīvajiem iedzīvotājiem apsekoja teritorijas 
dažādās apkaimēs, lai pārrunātu iespējamos 
teritoriju attīstības scenārijus. 

Diskusiju galvenās tēmas – uzņēmējdarbības 
teritoriju turpmākā attīstība; ūdensmalu pieeja-
mība, to labiekārtojums un atpūtas iespējas; 
kultūrvēsturiskais mantojums un tā saglabāša-
na; publisko ārtelpu attīstība, kā arī dzīvojamās 
vides kvalitāte un infrastruktūras nodrošinājums.

Kopumā notika septiņi “Apkaimju gids” pasāku-
mi, apsekotas 19 Rīgas apkaimes, ar kājām no-
staigājot ~ 45 km. Pašvaldības speciālisti tikās ar 
Šķirotavas, Imantas, Buļļu, Daugavgrīvas, Bolde-
rājas, Kleistu, Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdauga-
vas, Vecmīlgrāvja, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas, 
Kundziņsalas, Beberbeķu, Mūkupurva, Šampēte-
ra, Pleskodāles, Atgāzenes un Maskavas foršta-
tes apkaimju iedzīvotājiem, biedrību pārstāvjiem 
un uzņēmējiem. 

“Apkaimju gids” laikā tika iesaistīti ~ 450 dalīb-
nieki un saņemti 754 priekšlikumi par dažādām 
tēmām, kā uzlabot dzīvi apkaimēs. Pasākuma 
laikā saņemtie viedokļi un priekšlikumi apkopoti 
un ņemti vērā, izstrādājot 11 TmP. 

apsekotas  19  Rīgas apkaimes ~ 450  dalībnieku

754  priekšlikumi7  pasākumi nostaigāti  ~ 45 km
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12. Bērnu zīmējumu un eseju konkurss 
“Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts” 

2015
8. septembris – 
6. oktobris

2015. gadā no 8. septembra līdz 6. oktobrim tika organizēts 
zīmējumu un eseju konkurss “Mana apkaime. Manas apkai-
mes stāsts”, aicinot Rīgas skolu 5.- 9. klašu skolēnus ar zīmē-
jumu vai eseju pastāstīt par savu apkaimi - kādu viņi to redz 
šodien, vai arī kādu to vēlētos redzēt nākotnē.

Konkursa mērķis - veicināt bērnu piederību savai apkaimei, 
iesaistīt pilsētas plānošanā, rosinot interesi par Rīgas plā-
nošanas procesiem, veicināt radošo pašizpausmi un prasmi 
darbos atklāt savas sajūtas pret apkārtējo dzīves telpu, kā 
arī informēt par RTP bērnus un viņu vecākus.
Kopumā tika saņemti 286 darbi (205 zīmējumi un 81 eseja) par 
42 Rīgas apkaimēm no 33 Rīgas vispārējās un interešu izglītī-
bas iestādēm. 

2015. gadā no 12. novembra līdz 18. decembrim 
Rātsnamā varēja aplūkot izstādi ar laureātu un citiem 
konkursa radošākajiem un interesantākajiem dar-
biem. Atsaucoties uz izrādīto interesi, izstāde ieguva 
ceļojošās izstādes statusu, un 2016. un 2017. gadā to 
bija iespējams aplūkot arī citās Rīgas apkaimēs.

Maskavas 
forštatē 
Spīķeros

Vecmīlgrāvī 
Kultūras pilī 
“Ziemeļblāzma”

Zolitūdē 
Bērnu un 
jauniešu centrā 
“Zolitūde”

Bolderājā 
Bērnu un 
jauniešu centrā 
“Bolderāja”

Purvciemā 
NVO namā

Centrā 
Rīgas Skolēnu pilī
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2015. gada 8. decembrī Rātsnamā svinīgā pasākumā 
tika apbalvoti 13 labāko zīmējumu un 12 eseju autori un 
viņu pedagogi, pasniedzot diplomus, pārsteiguma bal-
vas, kā arī RD PAD 2016. gada sienas pārliekamo kalen-
dāru, kurā publicēti laureātu darbi. Tika apbalvoti arī to 
darbu autori un viņu pedagogi, kuri izpelnījās žūrijas ko-
misijas atzinību, kā arī izstādes apmeklētāju simpātijas.

Kalendārs tika tiražēts 1000 eksemplāros un dāvināts 
konkursa laureātiem un viņu pedagogiem, iesaistītajām 
izglītības iestādēm, žūrijas pārstāvjiem; pateicībā par 
aktīvu līdzšinējo dalību RTP izstrādē iesaistītajiem Rīgas 
domes un valsts pārvalžu darbiniekiem, pētījumu izstrā-
dātājiem, Rīgas apkaimju organizāciju un vides NVO 
pārstāvjiem, aktīvajiem apkaimju iedzīvotājiem, profe-
sionālajām organizācijām u.c. 

Konkursa žūrijā piedalījās pārstāvji no RD PAD, “Rīgas 
pilsētas arhitekta birojs”, Latvijas Mākslas akadēmijas, 
www.manariga.com, “Kašera sapņu fabrika”, Vides aiz-
sardzības kluba.
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13. Paplašinātās darba grupas 
par TmP risinājumiem 

2016
maijs, jūnijs, 
septembris, 
oktobris

2016. gada maijā, jūnijā un septembrī, oktobrī Rātsnamā tika organizētas 10 paplašinātās darba gru-
pas par 10 no 11 TmP risinājumiem. Pasākuma mērķis bija diskutēt par būtiskiem problēmjautājumiem, 
kas skar sabiedrības intereses un risināmi TmP. 
Darba grupās piedalījās TmP darba grupu, profesionālo organizāciju, apkaimju organizāciju un vides 
NVO pārstāvji, arī atsevišķi apkaimju iedzīvotāji.

Sanāksmju tiešraides tika translētas tiešraidē www.riga.lv.
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14. Iepazīstināšana ar 11 TmP projektiem
2016
3. novembris – 
1. decembris

Apzinoties, ka plānošanas dokumenti bez 
paskaidrojuma ir sarežģīti, sabiedrības ie-
pazīstināšanā ar TmP projektiem tika iz-
mantota jauna pieeja informatīvo materiā-
lu pasniegšanai – papildus sagatavotajiem 
materiāliem, kas ietver gan tekstuālo, gan 
grafisko informāciju, par katru no 11 TmP bija 
sagatavots informatīvs kopsavilkums (info-
grafika), nodrošinot iespēju ikvienam iedzī-
votājam iepazīties ar tam būtisku, koncen-
trētu informāciju par TmP atainoto esošo 
situāciju un plānotajiem risinājumiem sa-
protamā, viegli uztveramā veidā.

Sabiedrības iepazīstināšanai ar TmP projektiem tika organizēta izstāde Rātsnamā, izvietojot liel-
formāta materiālus. Materiāli bija pieejami arī elektroniski www.rdpad.lv.

Izstādes laikā varēja iepazīties ar: 

 11 TmP projektiem; 
 priekšlikumu apkopojumu, kas saņemts RTP izstrādei; 
  RTP grafiskās daļas darba varianta karti ar attēlotiem attīstības priekšlikumiem par 

funkcionālo zonējumu, pieļaujamo apbūves augstumu, aizsargjoslām u.c.; 
  vizuāli informatīvu materiālu par teritorijas plānojuma izstrādes norisi un sabiedrības 

līdzdalības pasākumiem.

2016. gadā no 3. novembra līdz 1. decembrim norisinājās 
sabiedrības iepazīstināšanas ar 11 TmP projektiem.

Materiāli
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Izstāde

Projekts vēl tika precizēts
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Ikvienam bija iespēja gan sniegt viedokli par TmP, gan priekšlikumus RTP izstrādei. Rakstiski tika 
saņemti ~ 350 priekšlikumi un viedokļi, kas attiecas uz TmP. Viedokli sniedza arī 35 institūcijas: 
Rīgas pašvaldības struktūrvienības un uzņēmumi, valsts institūcijas, kaimiņu pašvaldības.

Saņemtie priekšlikumi

Atsaucoties uz mācībspēku aicinājumu, 11 TmP projektu materiāli pēc sabiedrības iepazīstinā-
šanas pasākuma uz laiku tika izvietoti Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes un 
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes telpās, lai padziļināti iepazīsti-
nātu arhitektūras un pilsētplānošanas studentus ar sagatavotajiem plānošanas dokumentiem.

~ 350  priekšlikumu 35  institūcijām

Interesenti tika aicināti izmantot iespēju un klātienē tikties ar RD PAD speciālistiem, tostarp TmP 
vadītājiem, kas konsultēja par TmP risinājumiem un RTP izstrādi. Konsultācijas izstādes norises 
vietā notika četras reizes nedēļā (pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās) vienu stundu 
(no plkst. 16.00 līdz 17.00), kā arī RD PAD apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Konsultācijas

viedokļi no
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2017. gadā no 24. oktobra līdz 14. novembrim sa-
biedrības iepazīstināšanai tika nodotas 11 TmP 
gala redakcijas. 

TmP gala redakcijas pilnveidotas, izvērtējot sa-
ņemtos Rīgas apkaimju organizāciju, profesio-
nālo organizāciju u.c. NVO, privātpersonu un uz-
ņēmumu, Rīgas pašvaldības struktūrvienību un 
uzņēmumu, valsts institūciju un kaimiņu pašval-
dību viedokļus un priekšlikumus par TmP plānoju-
mu projektiem, ar ko sabiedrība tika iepazīstinā-
ta 2016. gadā no 3. novembra līdz 1. decembrim.

15. Iepazīstināšana ar 11 TmP  
gala redakcijām

2017
24. oktobris – 
14. novembris

TmP gala redakcijas tika 
publicētas www.rdpad.lv

Izdrukas materiāli bija pieejami 
RD PAD telpās Amatu ielā 4

Konsultācijas notika RD PAD telpās 
Amatu ielā 4 apmeklētāju pieņemšanas 
laikā: pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 14.00 līdz 18.00

11 TmP apstiprināti 2017. gada 15. decembrī ar Rīgas domes lēmumiem.

Iepazīstināšana ar TmP tika organizēta saskaņā 
ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 
“Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” prasībām.
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16. RTP redakcijas publiskā apspriešana un 
SIVN vides pārskata sabiedriskā apspriešana 

2018
9. janvāris – 
8. februāris

Pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr. 651 “Par Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas no-
došanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, 2018. gadā no 9. janvāra līdz 8. 
februārim notika RTP publiskā apspriešana un SIVN vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Apspriešana tika organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. 
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 23.03.2002. noteiku-
mu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novēr-
tējums” prasībām.

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
2. Grafiskā daļa:

2.1. Funkcionālais zonējums;
2.2. Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi.

3. Paskaidrojuma raksts;
4. Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādi un sabiedrības līdzdalību:

4.1. Institūciju nosacījumi un to izvērtējums;
4.2. Saņemto priekšlikumu apkopojums (personu priekšlikumi un attīstības priekšlikumi).

5. SIVN vides pārskata projekts un tā kopsavilkums.

Apspriešanai nodotie RTP redakcijas materiāli

Nosūtīts:
  rīdziniekiem, kas izteikuši vēlmi saņemt informāciju 
par plānošanas procesiem Rīgā (e-pasts);

  profesionālajām, pilsētvides un vides nevalstiskajām 
un Rīgas apkaimju organizācijām (e-pasts);

 preses relīze plašsaziņas līdzekļiem

Publicēts:
 www.geolatvija.lv;
 www.rdpad.lv;
 www.riga.lv;
 www.apkaimes.lv;
 www.vpvb.gov.lv;
  laikrakstā “Neatkarīgā 
Rīta Avīze”

Izvietots:
 Rātsnamā;
 visos Rīgas domes Klientu apkalpošanas centros;
 Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā;
 visās Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkās;
 NVO namā (Rīgā, Ieriķu ielā 43A);
 RD PAD sociālo tīklu kontos (Facebook un Twitter)

Paziņojums un informācija par apspriešanu

Institūcijām, kam tika pieprasīti 
nosacījumi uzsākot RTP izstrādi, 
informācija par sagatavoto 
RTP redakciju tika nosūtīta ar 
lūgumu sniegt par to atzinumu.

www.rdpad.lv http://geolatvija.lv

IESAISTIES

SANĀKSME
2018. gada 23. janvārī plkst. 17.00
Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1

KONSULTĀCIJAS
Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00
Rīgas domes Pilsētas a�s�bas departamenta Pilsētvides a�s�bas pārvaldē, 
Amatu ielā 4, 5. stāvā, tālrunis 67105816, kur speciālis� uzklausīs Jūsu viedokli 
un atbildēs uz jautājumiem, skaidrojot plānošanas dokumentu risinājumus

RĪGAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA
LĪDZ 2030. GADAM REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

UN STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA
VIDES PĀRSKATA PROJEKTA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

2018. gada 9. janvāris – 8. februāris

IEPAZĪSTIES UN UZZINI

RĪGAS DOMĒ, Rātslaukumā 1, 2. stāvā

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) redakcija

-  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

-  Grafiskā daļa
-  Funkcionālais zonējums
-  Galvenās aizsargjoslas un ci� teritorijas izmantošanas aprobežojumi

-  Paskaidrojuma raksts 

-  Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādi un sabiedrības līdzdalību
-  Ins�tūciju nosacījumi un to izvērtējums
-  Saņemto priekšlikumu apkopojums

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata projekts
un tā kopsavilkums

RTP2030 redakcija �ek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojo�es uz
Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr. 651 „Par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 
2030. gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un ins�tūciju 
atzinumu saņemšanai”.

RTP2030 ir vietējās pašvaldības (Rīgas) ilgtermiņa teritorijas a�s�bas 
plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un 
apbūvei. Plānošanas dokumenta izstrāde uzsākta, pamatojo�es uz Rīgas domes 
03.07.2012. lēmumu Nr. 4936 „Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu” (ar grozījumiem, kas veik� 22.10.2014. un 15.12.2017.), un tā 
darbības periods pēc aps�prināšanas būs no 2019. gada līdz 2030. gadam.

Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai �ek nodots RTP2030 SIVN Vides pārskata 
projekts.

RTP2030 izstrādātājs: Rīgas domes Pilsētas a�s�bas departaments, Amatu ielā 4, 
Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105816, pad@riga.lv, www.rdpad.lv, sadarbībā ar
SIA „Grupa93” un zvērinātu advokātu biroju „Eversheds Sutherland Bitāns”.

SIVN Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian 
Environment”, Vīlandes ielā 3 – 6, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67242411, 
elle@environment.lv, www.environment.lv.

RAKSTISKU PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANA
Līdz 2018. gada 8. februārim
-   elektroniski portālā https://geolatvija.lv

-   pa pastu (pasta zīmogs līdz 08.02.2018.), adresējot Rīgas domes
    Pilsētas a�s�bas departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050

-   klā�enē iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā,
    Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā
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Ar apspriešanas materiāliem ikviens interesents varēja iepazīties:

23. janvārī Rātsnamā notika apspriešanas sanāksme, kurā skaidroja RTP redakcijas un SIVN vides 
pārskata risinājumus un informēja par turpmāko RTP izstrādes procesu. 

Informācija par sanāksmi bija iekļauta paziņojumā par apspriešanu, bet atsevišķa informācija 
tika izplatīta sociālajos tīklos un ar preses relīzi medijiem. Atkārtots atgādinājums e-pastā tika 
nosūtīts apkaimju biedrībām, vides NVO un profesionālajām organizācijām, uzaicinot tās tikties 
klātienē, lai pārrunātu organizācijām aktuālos RTP redakcijā ietvertos jautājumus. Sanāksmei, 
kur piedalījās 92 dalībnieki, tika nodrošināta tiešraide www.riga.lv un dota iespēja uzdot jautāju-
mus attālināti ar telefona īsziņu palīdzību. 

Apspriešanas laikā (līdz 8. februārim) varēja iesniegt rakstiskus priekšlikumus par izstrādāto 
RTP redakciju:

 elektroniski www.geolatvija.lv; 
 pa pastu, adresējot RD PAD, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;
  klātienē RD PAD Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas domes 
Apmeklētāju pieņemšanas centrā darba dienās darba laikā.

Materiālu pieejamība

RD PAD speciālisti konsultēja interesentus, kas ieradās uz konsultācijām apmeklētāju pieņemšanas 
laikā (pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00), skaidrojot tiem plānošanas doku-
mentu risinājumus.
Notika individuālas tikšanās ar 8 apkaimju biedrībām, 2 vides nevalstiskajām organizācijām un 
uzņēmējiem, kas atsaucās RD PAD publiskajam aicinājumam tikties klātienē, lai pārrunātu ak-
tuālos jautājumus teritoriāli un tematiski.

Konsultācijas 

Apspriešanas sanāksme

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana

elektroniski - www.geolatvija.lv 
un www.rdpad.lv

klātienē izstādē Rātsnamā 
un RD PAD (Amatu ielā 4)

92  dalībnieki tiešraide
iespēja uzdot jautājumus 
attālināti
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Kopumā apspriešanas laikā saņemti 769 iesniegumi, kas kopumā ietver apmēram 1500 priekšli-
kumus. 
Par sagatavoto RTP redakciju saņemti atzinumi no 51 institūcijām, tai skaitā ministrijām, dažādu 
nozaru atbildīgajām valsts institūcijām, Rīgas domes struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām, 
kaimiņu pašvaldībām.

Saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi

26. martā Rātsnamā tika rīkota sanāksme apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju 
sniegto atzinumu izskatīšanai, sniedzot informāciju par priekšlikumu galvenajām tēmām un skar-
tajām teritorijām, institūciju viedokļiem, kā arī skaidrojumu par RD PAD sniegtajām atbildēm uz 
saņemtajiem priekšlikumiem. Paziņojums par sanāksmi tika izvietots:
 www.geolatvija.lv;
 www.rdpad.lv;
 www.riga.lv;
 RD PAD sociālo tīklu kontos (Facebook un Twitter);

kā arī nosūtot medijiem sagatavotu preses relīzi un informāciju Rīgas apkaimju biedrībām, vides 
nevalstiskajām organizācijām un profesionālajām organizācijām e-pasta vēstulē. Sanāksmē 
piedalījās 59 dalībnieki.

Sanāksme pēc apspriešanas

Lai veiktu objektīvu katra priekšlikuma izvērtēšanu, sagatavota metodika apspriešanas laikā 
saņemto priekšlikumu izvērtēšanai. 
Tajā ietvertie galvenie priekšlikumu vērtēšanas kritēriji ir tiesiskums, atbilstība citiem plānošanas 
dokumentiem, līdzsvars un samērīgums, kā arī pamatotība.

Metodika priekšlikumu izvērtēšanai

institūcijas1500  priekšlikumu 51769  iesniegumi

dalībnieki59

atzinumi no
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17. Domnīca par teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem

2018
29. maijs

2018. gada 29. maijā tika organizēts pasākums - 
“Domnīca” par RTP teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu risinājumiem.

Uz “Domnīcu” tika aicināti pārstāvji no institū-
cijām un organizācijām, kas sniegušas priekšli-
kumus RTP teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem.

“Domnīcā” tika diskutēts par tēmām, kas balstī-
tas uz saņemtajiem priekšlikumiem RTP redakci-
jas publiskās apspriešanas laikā: 
 detālplānojumu izstrādes gadījumi; 
 prasības zemes vienību veidošanai; 
 piekļūšanas nodrošināšana zemes vienībām.

Diskusijā piedalījās RTP izstrādātāji un pārstāvji 
no Rīgas domes struktūrvienībām, Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas, Na-
cionālās nekustamo īpašumu attīstītāju alianses, 
Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas, Rīgas 
apkaimju organizācijām, vides u.c. NVO.
Saņemtie priekšlikumi un viedokļi ņemti vērā, iz-
strādājot RTP teritorijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumu pilnveidoto redakciju.

18. Konsultācijas par RTP risinājumiem 
un teritorijas izmantošanas apbūves 
noteikumu prasībām

2018
aprīlis – 
novembris

2018. gadā no aprīļa līdz novembrim notika ~20 tikšanās 
ar dažādām Rīgas domes struktūrvienībām, valsts institū-
cijām, atsevišķām apkaimju, pilsētvides, profesionālajām 
NVO par RTP risinājumiem un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem.

20  tikšanās
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Apspriešana tika organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. 
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” prasībām.

2019
13. marts – 
10. aprīlis19. RTP pilnveidotās redakcijas 

publiskā apspriešana 

Atbilstoši Rīgas domes 25.04.2018. lēmumam Nr. 1100 “Par Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas piln-
veidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem”, RTP redakcija tika 
pilnveidota, un saskaņā ar Rīgas domes 27.02.2019. lēmumu Nr. 2039 “Par Rīgas teritorijas plānojuma 
pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” no 
2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim norisinājās RTP pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana.

Nosūtīts:
  rīdziniekiem, kas izteikuši vēlmi saņemt informāciju 
par plānošanas procesiem Rīgā (e-pasts);

  profesionālajām, pilsētvides un vides nevalstiskajām 
un Rīgas apkaimju organizācijām (e-pasts);

 preses relīze plašsaziņas līdzekļiem

Publicēts:
 www.geolatvija.lv;
 www.rdpad.lv;
 www.riga.lv;
  RD PAD sociālo tīklu kontos 
(Facebook un Twitter)

Izvietots:
 Rātsnamā;
 visos Rīgas domes Klientu apkalpošanas centros;
 Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā;
 visās Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkās

Paziņojums un informācija par apspriešanu

Institūcijām, kam tika pieprasīti 
nosacījumi uzsākot RTP izstrādi, 
informācija par pilnveidoto RTP 
redakciju tika nosūtīta ar lūgu-
mu sniegt par to atzinumu.

IEPAZĪSTIES UN UZZINI

IESAISTIES

RĪGAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA
LĪDZ 2030. GADAM PILNVEIDOTĀS

REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

2019. gada 13. marts – 10. aprīlis

RTP2030 pilnveidotā redakcija �ek nodota publiskajai apspriešanai, 
pamatojo�es uz Rīgas domes 27.02.2019. lēmumu Nr. 2039 „Par Rīgas 
teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un ins�tūciju atzinumu saņemšanai”.

RTP2030 ir vietējās pašvaldības (Rīgas) ilgtermiņa teritorijas a�s�bas 
plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un 
apbūvei. Plānošanas dokumenta izstrāde uzsākta, pamatojo�es uz Rīgas 
domes 03.07.2012. lēmumu Nr. 4936 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu” (ar grozījumiem, kas veik� 22.10.2014. un 15.12.2017.), 
un tā darbības termiņš pēc aps�prināšanas būs līdz 2030. gadam.

RTP2030 izstrādātājs: Rīgas domes Pilsētas a�s�bas departaments,
Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105816, pad@riga.lv, www.rdpad.lv, 
sadarbībā ar SIA „Grupa93” un zvērinātu advokātu biroju „Eversheds 
Sutherland Bitāns”. 

RTP2030 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata izstrādātājs:
SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Vīlandes ielā 3 – 6, Rīgā, 
LV-1010, tālrunis 67242411, elle@environment.lv, www.environment.lv.

RĪGAS DOMĒ, Rātslaukumā 1, 2. stāvā
www.rdpad.lv

FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
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Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030)
pilnveidotā redakcija

-  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
-  Grafiskā daļa

-  Funkcionālais zonējums
-  Galvenās aizsargjoslas un ci� teritorijas izmantošanas aprobežojumi

-  Paskaidrojuma raksts 
-  Ins�tūciju atzinumu par RTP2030 redakcijas izvērtējums
-  RTP2030 publiskās apspriešanas laikā (no 09.01.2018. līdz 08.02.2018.) 
   saņemto priekšlikumu izvērtējums

SANĀKSME
2019. gada 28. martā plkst. 17.00
Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1

KONSULTĀCIJAS
Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 Rīgas domes 
Pilsētas a�s�bas departamenta Pilsētvides a�s�bas pārvaldē, Amatu ielā 4, 
5. stāvā, tālrunis 67105816, kur speciālis� uzklausīs Jūsu viedokli un atbildēs 
uz jautājumiem, skaidrojot plānošanas dokumentu risinājumus

RAKSTISKU PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANA
Līdz 2019. gada 10. aprīlim
-   elektroniski portālā https://geolatvija.lv
-   pa pastu (pasta zīmogs līdz 10.04.2019.), adresējot Rīgas domes
    Pilsētas a�s�bas departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050
-   klā�enē iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas
    centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju
    pieņemšanas centrā

Ar apspriešanas materiāliem ikviens interesents varēja iepazīties:

Materiālu pieejamība

elektroniski: www.geolatvija.lv 
un www.rdpad.lv

klātienē: izstādē Rātsnamā,  
2. stāva vestibilā un klātienē – RD PAD, 
apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās  
un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00
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1. Paskaidrojuma raksts;
2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
3. Grafiskā daļa:

3.1. Funkcionālais zonējums;
3.2. Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi.

4. Saistošo noteikumu projekts;
5. Ziņojums par RTP pilnveidoto redakciju;
6. Institūciju atzinumu par RTP 1. redakciju izvērtējums;
7.  RTP 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu 

(2018. gadā no 9. janvāra līdz 8. februārim ) izvērtējums;
8. Vizuāli informatīvs materiāls par RTP izstrādi;
9. Vizuāli informatīvs materiāls par apspriešanas norisi;
10. Precizētais RTP SIVN vides pārskats.

Apspriešanai nodotie RTP pilnveidotās redakcijas materiāli

Sanāksme notika 2019. gada 28. martā plkst. 17.00 Rātsnama  
5. stāvā. Sanāksmē piedalījās 109 dalībnieki. 

Sanāksmes apmeklētājus informēja par RTP izstrādes procesu un īstenotajiem sabiedrības 
līdzdalības pasākumiem, kā arī par pirmajā redakcijā iesniegtajiem priekšlikumiem un institūciju 
atzinumiem, uz kuru pamata sagatavota RTP pilnveidotā redakcija. Iedzīvotāji saņēma apko-
potu informāciju par veiktajām izmaiņām salīdzinājumā ar RTP pirmo redakciju, kas publiskajai 
apspriešanai tika nodota no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim.

Atsevišķu prezentāciju bija sagatavojuši iedzīvotāji no Dārzciema, informējot par konfliktu, kas 
izveidojies kvartālā starp Dārzciema, Kārsavas, Kraukļu un Pildas ielām. Lai risinātu radušos 
situāciju, 2019. gada 11. aprīlī RD PAD notika atsevišķa sanāksme, kurā piedalījās ieinteresētie 
zemes īpašnieki, Rīgas pilsētas būvvaldes un iedzīvotāju pārstāvji.

Apspriešanas sanāksme

109  dalībnieki
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Apspriešanas laikā (līdz 10. aprīlim) varēja iesniegt rakstiskus priekšlikumus par izstrādāto RTP 
redakciju:

 elektroniski www.geolatvija.lv; 
 pa pastu, adresējot RD PAD, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;
  klātienē RD PAD Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas domes 
Apmeklētāju pieņemšanas centrā darba dienās darba laikā

Apspriešanas laikā saņemti 875 iesniegumi, kas kopumā ietver apmēram 1200 priekšlikumus. 
Iesniegumi saņemti no iedzīvotājiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem, apkaimju organizācijām, 
vides un kultūras mantojuma organizācijām un profesionālajām organizācijām.

Par pilnveidoto RTP redakciju saņemti atzinumi no 43 institūcijām, tostarp  ministrijām, dažādu 
nozaru atbildīgajām valsts institūcijām, Rīgas domes struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām, 
kā arī kaimiņu pašvaldībām.

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana

Saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi

1200  priekšlikumu875  iesniegumi institūcijām43
atzinumi no
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20. Vebinārs par RTP pilnveidošanu
2021
1. februāris

2021. gada 1. februārī notika vebinārs (seminārs 
interneta vidē), lai paplašināti informētu sa-
biedrību par RTP izstrādātās redakcijas pilnvei-
došanas procesu, balstoties uz 16.12.2020. Rī-
gas domes lēmumu Nr. 207 “Par Rīgas teritorijas 
plānojuma redakcijas pilnveidošanu”, jo tiesību 
aktos veikto izmaiņu dēļ nepieciešams pārskatīt 
transporta attīstības shēmu ar publiskās lietoša-
nas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” lokālplānoju-
ma risinājumiem.

Vebinārs tika translēts RD PAD Facebook kontā.
Vebinārā RD PAD speciālisti informēja par plā-
nojuma izstrādāto RTP redakciju, kā arī par ak-
tuālo RTP pilnveidošanas procesu – plānotajām 
aktivitātēm un turpmāko virzību. Vebināra laikā 
interesentiem bija iespēja uzdot Facebook kontā 
rakstiskus jautājumus un saņemt speciālistu at-
bildes.

Skatījumi tiešraides laikā – 127 
(līdz 03.02.2021.) – 1,6 tūkstoši

Informācija par vebināra tiešraidi Facebook

1. Notikušo publisko apspriešanu laikā saņemtie priekšlikumi un to izvērtējums.
2. Plānotās publiskās apspriešanas laikā iesniegtie priekšlikumi un to statuss.
3. Publisko apspriešanu norise.
4. Teritorijas plānojuma izstrādes process.
5. Plānotā Apkaimju sarunu cikla norise.
6. Jautājumi par konkrētiem priekšlikumiem, teritorijām.
7. Jautājumi par plānotajiem transporta risinājumiem.

Galvenās interesentu jautājumu tēmas
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2021
12. februāris – 
29. marts21. Informatīvs pasākumu cikls  

ar apkaimju organizācijām

2021. gadā no 12. februāra līdz 29. martam tika or-
ganizēts informatīvs pasākumu cikls ar apkaimju 
organizācijām par jaunā RTP izstrādāto redakci-
ju, tā risinājumiem Rīgas apkaimēs un saņemta-
jiem priekšlikumiem pilnveidotās redakcijas pub-
liskajā apspriešanā, kas norisinājās 2019. gadā 
no 13. marta līdz 10. aprīlim.

Sanāksmes tika organizētas tiešsaistē, atseviš-
ķi tiekoties ar katru apkaimi vai teritoriāli blakus 
esošajām apkaimēm. Pirms tikšanās apkaimju 
organizācijām tika nodrošinātas izdrukātas liel-
formāta kartes ar plānoto funkcionālo zonējumu 
apkaimes teritorijā.

Kopumā tika aizvadīti 20 pasākumi ar apkaim-
ju organizāciju pārstāvjiem, kuros pārrunāti RTP 
risinājumi 28 Rīgas apkaimēs ārpus Rīgas vēs-
turiskā centra un tā aizsardzības zonas: Bišu-
muižas, Dzirciema, Iļģuciema, Salas, Čiekurkal-
na, Imantas, Zolitūdes, Āgenskalna, Zasulauka, 

Šampētera, Torņakalna, Rumbulas, Bolderājas, 
Daugavgrīvas, Vecdaugavas, Buļļu, Mežaparka, 
Sarkandaugavas, Vecmīlgrāvja, Mangaļsalas, 
Ziepniekkalna, Jaunciema, Trīsciema, Teikas un 
Berģu, Dārzciema, Šķirotavas, Ķengaraga ap-
kaimēs. Atsevišķa tikšanās notika ar Rīgas aktīvo 
senioru aliansi.

Sarunu ciklā piedalījās 26 apkaimju iedzīvotā-
jus pārstāvošās biedrības un deviņu piesaistīto 
organizāciju un institūciju pārstāvji, kā arī Rīgas 
domes deputāti.

RTP izstrādes eksperti pasākumos informēja 
par plānojuma risinājumiem konkrētajā apkai-
mē, 2019. gada publiskajā apspriešanā saņemto 
priekšlikumu vērtēšanu un statusu, kā arī atbildē-
ja uz citiem interesējošajiem jautājumiem.

Sarunās ar apkaimju organizācijām tika saņemti 
44 priekšlikumi, kas attiecas uz RTP.

20  pasākumi

35  stundas

44  priekšlikumi

33  NVO

28  apkaimes

Buļļi

Daugavgrīva

Bolderāja

Mangaļsala

Mežaparks

Jaunciems

Trīsciems

Vecmīlgrāvis

Čiekurkalns

Teika

Dārzciems

Salas
Šķirotava

Ķengarags

Rumbula

Berģi

Imanta

Iļģuciems

Dzirciems

Zasulauks

Šampēteris

Bišumuiža

Āgenskalns

Torņkalns

Zolitūde

Ziepniekkalns

Sarkandaugava
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22. RTP pilnveidotās redakcijas publiskā 
apspriešana un SIVN precizētā vides 
pārskata sabiedriskā apspriešana 

2021
3. septembris – 
4. oktobris

Pamatojoties uz Rīgas domes 18.08.2021. lēmumu Nr. 794 „Par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveido-
tās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, 2021. gadā no 
3. septembra līdz 4. oktobrim norisinājās RTP pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana un SIVN 
precizētā vides pārskata sabiedriskā apspriešana.

Publicēts:
 www.geolatvija.lv; 
 www.rdpad.lv 
 www.apkaimes.lv;
 www.riga.lv; 
 www.vpvb.gov.lv;
  Vides pārskata izstrādātāja SIA “Estonian, 
Latvian, & Lithuanian Environment” 
tīmekļvietnē www.environment.lv; 

 laikrakstā “Latvijas Avīze”; 
 laikrakstā “Dienas Bizness”;
  RD PAD sociālo tīklu kontos  
Facebook, Twitter

Paziņojums un informācija par apspriešanu

RD PAD informēja par sagatavoto 
RTP pilnveidoto redakciju un SIVN 
precizēto vides pārskatu institūci-
jas, kurām tika pieprasīti nosacīju-
mi RTP izstrādi uzsākot, un lūdza 
sniegt atzinumus par to.

Nosūtīts:
  rīdziniekiem, kas izteikuši vēlmi saņemt informāciju 

par plānošanas procesiem Rīgā (e-pasts);
  profesionālajām, pilsētvides un vides nevalstiskajām 

un Rīgas apkaimju organizācijām (e-pasts);
 preses relīze plašsaziņas līdzekļiem

Izvietots:
 Rātsnamā;
  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju 
centra piecās vietās un to skatlogos 
(Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa 
ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, 
Brīvības ielā 49/53);

  RD PAD Klientu apkalpošanas centra 
skatlogā (Amatu ielā 4);

  Rīgas Centrālajā bibliotēkā un visās 
tās filiālbiblitotēkās

Apspriešana tika organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. 
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 23.03.2002. noteikumu 
Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtē-
jums” un Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr. 360 “Epidemiolo-
ģiskie drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības irobežošanai” 
prasībām.
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1. Paskaidrojuma raksts;
2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
3. Grafiskā daļa:

3.1. Funkcionālais zonējums;
3.2. Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi.

4. Saistošo noteikumu projekts;
5. Ziņojums par RTP pilnveidoto redakciju;
6.  Institūciju atzinumu par RTP pilnveidoto redakciju, kas tika nodota publiskajai apspriešanai 

apspriešanas laikā no 2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim izvērtējums;
7.  RTP pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā no 2019. gada 13. marta  

līdz 10. aprīlim saņemto priekšlikumu izvērtējums;
8. Precizētais RTP SIVN vides pārskats.

Apspriešanai nodotie RTP pilnveidotās redakcijas materiāli

Konsultācijas par plānošanas dokumentu risinājumiem notika klātienē RD PAD (iepriekš pie-
rakstoties un ievērojot epidemioloģiskos iersobežojumus) apmeklētāju pieņemšanas laikā pirm-
dienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, kā arī attālināti pa tālruni un e-pastu. Tika 
nodrošināta iespēja saņemt konsultāciju tiešsaistes platformā.

Konsultācijas

Ar apspriešanas materiāliem ikviens interesents varēja iepazīties:

Materiālu pieejamība

elektroniski: www.geolatvija.lv 
un www.rdpad.lv

klātienē: izstādēs Rīgas pilsētas Apkaimju 
iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, 
Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A darba 
dienās darba laikā, kā arī RD PAD Amatu ielā 4 
apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās un 
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00
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Lai nodrošinātu maksimālu iespēju dažādām mērķgrupām piedalīties apspriešanas norisē, tās 
laikā notika vairāki pasākumi gan tiešsaistē, gan klātienē.

  9. septembrī plkst. 16.00 (tiešsaistē) norisinājās Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu or-
ganizācijas (LANĪDA) un RD PAD kopīgi organizētā saruna, kurā piedalījās 43 interesenti no 
dažādām nekustamo īpašumu firmām, kā arī individuālie pakalpojuma sniedzēji.

  13. septembrī plkst. 16.00 (tiešsaistē) notika sanāksme ar Rīgas apkaimju organizāciju pārstāv-
jiem, kurā piedalījās 37 dalībnieki, pārstāvot 17 apkaimju organizācijas, 4 citas NVO, kā arī  
Rīgas domes deputātus un Rīgas domes struktūrvienības. Jautājumus interesenti varēja uzdot 
tiešsaistē platformā ZOOM, sli.do #RTP un RD PAD Facebook kontā.

  16. septembrī plkst. 18.00 norisinājās sanāksme ikvienam interesentam klātienē (ievērojot valstī 
noteiktos epidemioloģiskos nosacījumus) Rīgas Tehniskās universitātes Aulā, Kaļķu ielā 1, 2. 
stāvā un tiešsaistē. Klātienē piedalījās 5 sabiedrības pārstāvji, bet 15 dalībnieki pasākumam 
pieslēdzās tiešsaistē. Interesentiem bija iespēja uzdot jautājumus klātienē, kā arī tiešsaistē 
platformā ZOOM, sli.do #RTP un RD PAD Facebook kontā.

13. un 16. septembra pasākumi tika translēti tiešraidē tīmekļvietnēs www.rdpad.lv un www.riga.lv, 
kā arī RD PAD Facebook kontā un www.youtube.com. 
Līdz apspriešanas beigām 13. septembra pasākumam dažādās tīmekļvietnēs bijuši ~ 500 skatī-
jumu, 16. septembra pasākumam – vairāk nekā ~ 660 skatījumu.

Apspriešanas sanāksmes
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Apspriešanas laikā (līdz 4. oktobrim) varēja iesniegt rakstiskus priekšlikumus par izstrādāto RTP 
redakciju un precizēto SIVN vides pārskatu. 

Par RTP pilnveidoto redakciju:
 elektroniski www.geolatvija.lv;
 sūtot uz e-pastu pad@riga.lv; 
 pa pastu, adresējot RD PAD, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;
  klātienē RD PAD Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas pilsētas 
Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa 
ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53) darba dienās darba laikā.

Par precizēto SIVN vides pārskatu:
 sūtot uz e-pastu elle@environment.lv

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana

Apspriešanas laikā tika saņemti 277 iesniegumi, kas ietver gandrīz 430 priekšlikumus.
Atzinumus sniedza 42 institūcijas.

Saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi

430  priekšlikumu277  iesniegumi institūcijām42
atzinumi no
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NVO un profesionālo organizāciju iesaistei un 
līdzdalībai ir bijusi būtiska loma visā RTP izstrā-
des laikā . 

Sevišķu ieguldījumu RTP izstrādes līdzdalībā un 
saiknes nodrošināšanā ar apkaimju iedzīvotā-
jiem ir sniegušas Rīgas apkaimju organizācijas, 
kas sadarbojušās ar RD PAD RTP tapšanā kopš 
tā izstrādes uzsākšanas, piedaloties dažādos 
sabiedrības līdzdalības pasākumos, darba gru-
pās, publiskajās apspriešanās, konsultācijās, 
iesniedzot priekšlikumus. RTP izstrāde notikusi 
sadarbībā ar apkaimju organizācijām, kas teri-
toriāli pārstāv apkaimes ārpus Rīgas vēsturiskā 
centra un tā aizsardzības zonas.

Plānojuma izstrādes uzsākšanas brīdī aktīvākās 
bija biedrība “Kundziņsala”, Sarkandaugavas 
attīstības biedrība, Vecmīlgrāvja attīstības bied-
rība, Bolderājas grupa, Mežaparka attīstības 
biedrība, biedrība “Berģinieki”, Maskavas foršta-
tes attīstības biedrība. 
RTP izstrādes laikā tika dibinātas un iesaistījās arī 
Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība, Čiekurkalna 
attīstības biedrība, iedzīvotāju biedrība “Rīta-
buļļi”, Rīgas Dārziņu apkaimes biedrība, Lucav-
salas ekokopiena, Āgenskalna apkaimes biedrī-
ba, Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas 
biedrība “Riga Annenhof”, Bieriņu apkaimes 

attīstības biedrība, Bišumuižas attīstības bied-
rība, Bukultu apkaimes biedrība, Dzirciema un 
Iļģuciema apkaimes biedrība, Jaunciema attīs-
tības biedrība, Rīgas pilsētas Imantas apkaimes 
attīstības biedrība, Purvciema apkaimes biedrī-
ba, Rīgas Rumbulas apkaimes biedrība, Teikas 
apkaimes biedrība, Teikas iedzīvotāju biedrība, 
Torņakalna attīstības biedrība, Biedrība “Good 
Mood Art” (Torņakalns), Trīsciema biedrība, Ve-
cāķu biedrība, biedrība “Vecdaugavieši”, Bied-
rība “Zasulaukam un Šampēterim”, biedrība “Cits 
Ķengarags”, Ziepniekkalna apkaimes biedrība, 
Šķirotavas apkaimes attīstības biedrība.
Jau no paša sākuma RTP izstrādē iesaistījās arī 
vides organizācijas - Latvijas Dabas fonds un Vi-
des aizsardzības klubs, piedaloties dažādos sa-
biedrības līdzdalības pasākumos, darba grupās, 
publiskajās apspriešanās, konsultācijās, iesnie-
dzot priekšlikumus.

RTP izstrādes laikā RD PAD aicināja uz sadarbī-
bu tādas profesionālās un akadēmiskās organi-
zācijas kā Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas 
Ainavu arhitektu savienība, Latvijas Būvinženieru 
savienība, Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija, 
Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte.

SADARBĪBA RTP IZSTRĀDĒ

Vispārīgā informācija
~150

Kopējais 
sanāksmju skaits

Kopējais priekšlikumu 
skaits 

~15 000

Kopējais iesaistīto cilvēku 
skaits vairāk par

10 000
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Sabiedrības līdzdalības procesa norise

Apkaimju aptauja 

Starptautisks pilsētplānotāju seminārs 

Iepazīstināšana ar RTP izstrādes metodiku 
un  sabiedrības līdzdalības programmu 

Iepazīstināšana ar 11 TmP – gala redakcijām

Paplašinātās darba grupas par TmP 
risinājumiem 

Domnīca par teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem

Iepazīstināšana ar 11 TmP projektiem 

Apkaimju sanāksmes 

Tematiskie semināri 

~ 1000  dalībnieku18  sanāksmes ~ 700  priekšlikumu

apsekotas  19  Rīgas apkaimes ~ 450  dalībnieku

754  priekšlikumi7 pasākumi nostaigāti  ~ 45 km

~ 350  priekšlikumu

RTP pilnveidotās redakcijas publiskā 
apspriešana 1200  priekšlikumu 43  atzinumi no institūcijām

875  iesniegumi 109  dalībnieki

Vebinārs par RTP pilnveidošanu Skatījumi tiešraides laikā – 127 
(līdz 03.02.2021.) – 1,6 tūkstoši

10  paplašinātās darba grupas

Konsultācijas par RTP risinājumiem un teritorijas 
izmantošanas apbūves noteikumu prasībām 22  tikšanās

RTP pilnveidotās redakcijas publiskā 
apspriešana un SIVN precizētā vides 
pārskata sabiedriskā apspriešana 

430  priekšlikumu227  iesniegumi

atzinumi no  42  institūcijām

~ 8000  respondentu58  apkaimes 1752  kontakti

4  semināri 194  dalībnieki

22  tikšanās

3  izpētes teritorijas

viedokļi no  35  institūcijām

dalībnieki no 10  Baltijas jūras reģiona valstīm

28  pilsētām

Mājoklis

Darbs

Vide

Transports

Informatīvs pasākumu cikls ar apkaimju 
organizācijām 

20  pasākumi35  stundas 44  priekšlikumi28  apkaimes 33  NVO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2021

Bērnu zīmējumu un eseju konkurss  
“Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”

Apkaimju gids 

286  darbi ceļojošā izstāde 6 apkaimēs
205 zīmējumi

RTP redakcijas publiskā apspriešana un SIVN 
vides pārskata sabiedriskā apspriešana

1500  priekšlikumu769  iesniegumi atzinumi no  51  institūcijas

2012
/2013

81 eseja
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Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments

+371 67012947
pad@riga.lv

www.rdpad.lv
www.riga.lv


