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RĪGAS DOMES 

PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA 

VADĪBAS ZIŅOJUMS 

2019.GADS 

 
 

2019. gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) 

nodrošināja savu funkciju izpildi saskaņā ar 2019. gada apstiprināto budžeta programmu ar 

kopējo budžetu EUR 3 474 859 (apstiprinātais budžets 2019. gadam ar grozījumiem). 

 

 

Pilsētvides plānošana 

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma (turpmāk tekstā – RTP) izstrādes ietvaros 2019. gadā 

paveiktais: 

• notika RTP pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana no 2019. gada 13. marta 

līdz 2019. gada 10. aprīlim; 

• RTP pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto institūciju 

atzinumu un priekšlikumu izvērtēšanas ietvaros: 

- sagatavots izvērtējums ar 1200 iedzīvotāju priekšlikumiem, no kuriem: 13 

priekšlikumi ņemti vērā RTP gala redakcijā, 160 - nav ņemti vērā, 920 

priekšlikumiem sniegts skaidrojums, 40 - neattiecās uz RTP; 

- sniegtas atbildes priekšlikumu iesniedzējiem; 

- organizēta sanāksme par nosacījumiem kvartālā starp Dārzciema, Kārsavas, 

Kraukļu un Pildas ielām; 

- izvērtēti 43 institūciju atzinumos ietvertie iebildumi un ieteikumi; 

- sagatavoti pārskati par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem 

priekšlikumiem un institūciju atzinumiem; 

- veikts Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma izvērtējums; 

- veikti precizējumi RTP; 

- precizēts RTP stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats. 

• sagatavota RTP galīgā redakcija un iesniegta izskatīšanai Rīgas domē; 

• dalība sanāksmēs ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas un Latvijas pašvaldību savienības pārstāvjiem par grozījumiem 

Teritorijas attīstības plānošanas likumā un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likumā. 

Līdzdalība starptautiskajās organizācijās un starptautiskā sadarbība 2019.gadā: 

• Baltijas pilsētu alianses (Union of Baltic Cities) seminārā Gdiņā (Polija) 

• dalība Plānošanas komisijas darba grupā, ģenerālajā konferencē Kauņā (Lietuva). 

Ilgtspējīgas mobilitātes plānošanas ietvaros: 

• darbs pie Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programma; 

• mikromobilitātes ārvalstu pieredzes analīze un labās prakses pārnese attiecīga 

pašvaldības normatīvā regulējuma izstrādē; 

• dalība RP SIA “Rīgas satiksme” attīstības plānošanas dokumentu izstrādē: 

- ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030. gadam; 

- vidēja termiņa stratēģija 2021.-2027. gadam; 

- Rīcības plāns 2020. gadam. 

• Eiropas Savienības finansējuma piesaiste un darba uzdevuma sagatavošana SUMP 

(Sustainable Urban Mobility Plan) projektam. 
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Lokālplānojumu izstrāde un īstenošana 

2019. gadā sagatavoti un pieņemti 3 Rīgas domes lēmumi par lokālplānojumu izstrādes 

uzsākšanu: 

• 23.01.2019. Rīgas domes lēmums Nr. 1959 “Par zemesgabala Kadagas ielā 3 

lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma  2006.–2018.gadam grozījumu 

izstrādes uzsākšanu”; 

• 23.01.2019. Rīgas domes lēmums Nr. 1960 “Par zemesgabala Lejupes ielā 3 

lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma  2006.–2018.gadam grozījumu 

izstrādes uzsākšanu”; 

• 30.10.2019. Rīgas domes lēmums Nr. 2708 „Par zemesgabala Rātsupītes 

ielā (kadastra apzīmējums 01001042054) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas 

plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. 

2019. gadā sagatavoti un pieņemti 3 Rīgas domes lēmumi par lokālplānojumu 

apstiprināšanu: 

• 27.03.2019. Rīgas domes lēmums Nr. 2123 “Par zemesgabala Čiekurkalna 

4.šķērslīnijā 4 lokālplānojuma apstiprināšanu”; 

• 27.03.2019. Rīgas domes lēmums Nr. 2124 “Par zemesgabala Juglas ielā 11 

lokālplānojuma apstiprināšanu”; 

• 24.04.2019. Rīgas domes lēmums Nr. 2211 “Par teritorijas Zaķusalā lokālplānojuma 

apstiprināšanu”. 

2019.gadā saskaņoti 216 zemes ierīcības projekti. 

 

Rīgas vēsturiskais centrs 

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas tematisko plānojumu izstrāde 2019.gadā: 

• turpinājās darbs pie Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas publiskās 

ārtelpas tematiskā plānojuma. 

• uzsākts darbs pie projekta “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 

Publiskās ārtelpas attīstības vadlīniju vispārīgās daļas un vadlīniju grafiskā dizaina 

izstrāde”. 

2019.gadā tika izveidota sabiedrības iesaistes interaktīvā platforma – lietotne, kurā 

iedzīvotāji, izmantojot savu datoru vai viedtālruni Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības 

zonas robežās uz kartes var atzīmēt punktus un tos komentēt (problēmas, ierosinājumi u.c.) vai 

balsot par jau konkrētiem priekšlikumiem. Izstrādātā platforma tiks izmantota tematisko 

plānojumu izstrādes sabiedrības līdzdalības procesā. 

2019.gadā tika pieņemti Rīgas domes lēmumi par lokālplānojuma redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai: 

• 27.03.2019. Rīgas domes lēmums Nr.2122 “Par zemesgabala Strēlnieku ielā 8 

(kadastra apzīmējums 01000190020) lokālplānojuma redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”; 

•  18.12.2019. Rīgas domes lēmums Nr.2843 “Par zemesgabala Anglikāņu ielā 5 

(kadastra apzīmējums 01000080012) lokālplānojuma redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. 

2019.gadā tika sagatavots un pieņemts Rīgas domes lēmums par lokālplānojuma 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu: 

• 10.07.2019. Rīgas domes lēmums Nr.2449 “Par zemesgabala Strēlnieku ielā 8 

(kadastra apzīmējums 01000190020) lokālplānojuma apstiprināšanu” un 

10.07.2019. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.81 “Zemesgabala Strēlnieku ielā 8 

(kadastra apzīmējums 01000190020) izmantošanas un apbūves saistošie 

noteikumi”. 

2019. gadā turpinājās darbs pie: 
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• Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma izstrādes. 

• projekta “Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas 

lokālplānojuma robežas paplašināšana un paplašinātās teritorijas lokālplānojuma 

izstrāde” izpildes. 

• publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" trases teritorijas lokālplānojuma 

izstrādes pašvaldības speciālistu darba grupas darba organizācijas un dalības tajā. 

• publiskās diskusijas organizēšanas. 

2019. gadā tika sniegta informācija par zemes ierīcības projektu atbilstību Rīgas vēsturiskā 

centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam – 20 gab. 

Līdzdalība starptautiskajās organizācijās un starptautiskā sadarbība 2019. gadā: 

• dalība OWHC 15.pasaules kongresā “Mantojums un tūrisms: vietējās kopienas un 

apmeklētāji – kopēja atbildība” (Heritage and Tourism: Local communities and 

visitors – sharing responsibilities). 

• dalība projektā “Rīgas pilsētas un Edmontonas pilsētas (Kanāda) pieredzes 

apmaiņas veicināšana ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai Starptautiskās 

pilsētsadarbības programmas (IUC) ietvaros” un konsultatīvājā darba grupā. 

• dalība projektā “Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās – 

UrbCulturalPlanning” un vietējā darba grupā. 

• pēc Vīnes pilsētas mēra ielūguma sadarbībā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldi Rīgas 

pārstāvēšana Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācijas (The Organization 

of World Heritage Cities, OWHC) ekspertu sanāksmē un konferencē “Cities in the 

context between preservation and development” Vīnē, Austrijā. 

• dalība Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācijas OWHC 15.kongresā 

“Heritage and Tourism: Local communities and visitors – sharing responsibilities” 

(Mantojums un tūrisms: vietējās kopienas un apmeklētāji - kopēja atbildība) 

Krakovā, Polijā. 

• sadarbībā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldi dalība starptautiskā apmācību nedēļā 

“Mantojums un ilgtspējīga attīstība" (Heritage and Sustainable Development) 

saistībā ar ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu par pilsētu ilgtspējīgu 

attīstību (Bordo, Francijā). 

• sadarbībā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldi Departamenta pārstāvji vienojās un 

organizācijas vadība akceptēja Rīgas pilsētas līdzdalību Pasaules kultūras 

mantojuma pilsētu organizācijas OWHC Ziemeļrietumu Eiropas un Ziemeļamerikas 

reģionālā sekretariāta darbā (papildus jau esošajai sadarbībai Vidus un 

Austrumeiropas reģionālajā sekretariātā). Tas dod iespēju plašākai un vēsturiski 

atbilstošākai sadarbībai, jo ZR Eiropas un Ziemeļamerikas reģions ar sekretariātu un 

koordinatoru Regensburgā (Vācijā) un tajā pārstāvēto pilsētu kopu, kurā ir vairākas 

Rīgas sadraudzības pilsētas un Baltijas jūras reģiona pilsētas - Amsterdama, Brisele, 

Berlīne, Bordo, Vīne, Visbija, Rauma, Štrālzunde, Vismāra u.c., tiek uzskatīts par 

galveno Rietumu puslodes metodisko centru UNESCO Pasaules mantojuma 

pārvaldībā. 

2019. gada maijā līdzdalība Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācijas OWHC 

Centrālās un Austrumeiropas reģionālā sekretariāta projektā “PEOPLE ACTING FOR THEIR 

CITIES‘ HISTORY AND FUTURE”, sniedzot informāciju Rīgas pilsētas būvvaldes Rīgas 

pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļai, kas sagatavoja informāciju (10 lpp.) par Rīgas 

vēsturisko centru. 

 

Rīgas ilgtermiņa attīstības plānošana un uzraudzība 

2019. gadā Departaments veica divas Rīgas attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

Rīcības plāna un Investīciju plāna 2017.-2019. gadam aktualizācijas, kuras 27.03.2019.  un  
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25.09.2019. Rīgas dome apstiprināja ar lēmumiem Nr.2225 un  Nr.2591 “Par Rīgas attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plāna 2017.-2019. gadam aktualizēšanu”. 

2019. gadā turpinājās darbs pie Rīgas attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes. 

2019. gada 10. janvārī ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.RD-19-4-r tika izveidota 

vadības darba grupa, kuras galvenie pienākumi ir uzraudzīt dokumentu izstrādes laika grafika 

ievērošanu un darba uzdevumu izpildi, pārraudzīt dokumentu izstādes virzību un sasniegumus, 

pieņemt lēmumus par virzību uz nākamo dokumentu izstrādes posmu, kā arī virzīt dokumentus 

apstiprināšanai Rīgas domē. Kopumā 2019. gadā ir norisinājušās 3 vadības darba grupas 

sanāksmes (07.02.2019., 11.06.2019. un 16.09.2019.).  Pēc 1.vadības darba grupas tikšanās tika 

uzsākta sanāksmju organizēšana ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām 

februāra un marta mēnešos. Šo vizīšu mērķis bija noskaidrot veiksmes un neveiksmes esošajā 

plānošanās periodā 2014.-2020., kādi uzstādījumi būtu svarīgi jaunajā plānošanas periodā 2021.-

2027., kā darboties ar jaunajām tēmām (aprites ekonomika, digitalizācija, klimata pārmaiņas, 

metropole u.c.). Pēc vadības darba grupas 3.sanāksmes lēmuma un Departamenta direktora 

rīkojumiem tika izveidotas 9 tematiskās darba grupas, kā arī nozīmēti to vadītāji un koordinatori. 

Tematiskās darba grupas: 

1. “Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā”.  

2. “Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide”.  

3. “Pielāgota pilsētas ekosistēma vides piesārņojuma un klimata pārmaiņu mazināšanai”.  

4. “Kvalitatīva un pieejama izglītība”. 

5. “Pieejams un daudzveidīgs mājoklis”.  

6. “Mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība”.  

7. “Veselīga un sociāli iekļaujoša pilsēta”.  

8. “Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku”.  

9. “Daudzveidīga un autentiska kultūrvide”.  

Kopā 2019. gadā ir norisinājušās 5 darba grupu sanāksmes (vidēji katrā sanāksmē piedalījās 

ap 20 dalībnieku). To organizēšana turpināsies 2020. gadā.  

Tāpat 2019. gada 20. maijā tika organizēts pasākums “Darba seminārs: RĪGA 2027 starp 

valsts iestāžu un nevalstiskā sektora pārstāvjiem”, kura mērķis, darbojoties radošajās darbnīcās, 

bija meklēt ceļu, kā atšķirīgas pilsētas attīstības vēlmes un vajadzības salāgot, lai kopīgi veidotu 

tādu Rīgu 2027. gadā, kādā vēlamies dzīvot, strādāt un atpūsties (piedalījās 82 dalībnieki). 

2019. gada vasaras nogalē (no 29. jūlija līdz 20. augustam) tika organizēta Rīgas pilsētas 

iedzīvotāju aptauja, kurā piedalījās 2 294 respondenti (t.sk. 7,7% ne-rīdzinieki).  

Savukārt 2019. gada 31. oktobrī, sadarbojoties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamentu, tika noorganizēts Rīgas jauniešu pilsētplānošanas forums “Runārīga” (piedalījās 

aptuveni 70 dalībnieku), kura laikā jauniešiem tika sniegta iespēja iesaistīties pilsētas plānošanas 

procesā, t.sk. jaunās Rīgas attīstības programmas 2021.-2027. gadam veidošanā kopā ar 

Departamenta speciālistiem. 

Lai aktualizētu Rīgas metropoles areāla nozīmi valsts, Rīgas pašvaldības un Pierīgas 

pašvaldību dienas kārtībā, 2019. gada 29. oktobrī tika organizēts pasākums “Rīgas metropoles 

areāls: priekšnosacījums Nacionālā attīstības plāna veiksmīgai realizācijai”. Pasākuma mērķis 

bija uzsākt Rīgas un Pierīgas partnerības veidošanu, atbalstot ideju par Rīgas metropoles areāla 

stiprināšanu. Pasākuma laikā Rīgas domes priekšsēdētājs un Pierīgas pašvaldību apvienības 

valdes priekšsēdētājs parakstīja sadarbības memorandu. Parakstītais sadarbības memorands 

paredz stiprināt sadarbību starp Rīgas pilsētas pašvaldību un Pierīgas pašvaldībām gan politiķu, 

gan speciālistu līmenī, lai iesaistītos efektīva Rīgas metropoles areāla pārvaldības modeļa 

izveidē, noteiktu un ieviestu nozīmīgus projektus, stiprinātu starptautisko atpazīstamību 

pozicionējot to kā vienotu teritoriju, kā arī aicina valsti veidojot jaunas politikas izvērtēt to 

ietekmi uz Rīgas metropoles areāla starptautisko konkurētspēju. Rīgas metropoles areāls Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam definēts kā nacionālā interešu telpa. Telpiskās 
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attīstības perspektīvas viens no mērķiem ir “Stiprināt Latvijas un tās reģionu starptautisko 

konkurētspēju, palielinot Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles un citu valsts lielāko pilsētu 

starptautisko lomu”. Lai nodrošinātu Rīgas metropoles areāla vienotu un ilgtspējīgu attīstību, ir 

jāīsteno koordinēta sadarbība starp vietējām pašvaldībām. Tika uzsākts ciešāks dialogs ar Rīgas 

un Pierīgas pašvaldības vadītājiem. 

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 

projektu iesniegumu vērtēšanu un vērtēšanas komisijas sēžu organizēšanu, kā 

rezultātā tika: 

− 29.04.2019. 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” atkārtotu apstiprināšanu ar 

nosacījumu un 15.07.2019. sniegts atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu 

izpildi; 

− 29.04.2019. pieņemts lēmums par projekta iesnieguma Nr.8.1.2.0/19/I/001 

„Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, un Rīgas Zolitūdes 

ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā, jauno dabaszinātņu korpusu izveide” 

apstiprināšanu ar nosacījumu, 19.09.2019. pieņemts lēmums par atkārtotu 

apstiprināšanu ar nosacījumu un 02.12.2019. sniegts atzinums par lēmumā 

ietverto nosacījumu izpildi. 

• 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 

projektu iesniegumu vērtēšanu un vērtēšanas komisijas sēžu organizēšanu, kā 

rezultātā tika: 

− 28.02.2019. pieņemts lēmums par projekta iesnieguma Nr. Nr.5.6.2.0/17/I/030 

“Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” atkārtotu apstiprināšanu ar 

nosacījumu un 29.10.2019. sniegts atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu 

izpildi; 

− 03.05.2019. pieņemts lēmums par projekta iesnieguma Nr.5.6.2.0/17/I/032 

“Rīgas Centrāltirgus revitalizācija – pazemes pagrabu pārbūve uzņēmējdarbības 

veicināšanai” atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu, taču 03.06.2019. tika 

saņemta projekta iesniedzēja vēstule par projekta iesnieguma atsaukšanu; 

• 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 projektu iesniegumu 

vērtēšanu un vērtēšanas komisijas sēžu organizēšanu, kā rezultātā 03.05.2019. tika 

pieņemts lēmums par projekta iesnieguma Nr.5.5.1.0/18/I/001 “Rīgas Centrāltirgus 
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revitalizācija – kanālmalas infrastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošana” 

atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu, taču 03.06.2019. tika saņemta projekta 

iesniedzēja vēstule par projekta iesnieguma atsaukšanu. 

Tāpat tika nodrošināta projekta “Atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības integrēto teritoriālo 

investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai” īstenošana, kura mērķis ir paaugstināt 

Rīgas pilsētas pašvaldības kapacitāti integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu 

kvalitatīvai un efektīvai atlases nodrošināšanai ES fondu plānošanas periodā, tai skaitā tika 

piesaistīts projekta iesnieguma izvērtēšanas eksperts finanšu jomā un eksperts būvniecības un 

ekonomiskajos jautājumos, kurš sniedza: 

− atzinumu par precizētā projekta iesnieguma Nr.5.6.2.0/17/I/032 „Rīgas Centrāltirgus 

revitalizācija – pazemes pagrabu pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai” atbilstību 

Eiropas Savienības fondu 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 Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases 

nolikuma 3.pielikumā „Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji” iekļautajiem projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar 

nosacījumu noteiktajiem nosacījumiem; 

− atzinumu par precizētā projekta iesnieguma Nr.5.5.1.0/18/I/001 „Rīgas Centrāltirgus 

revitalizācija – kanālmalas infrastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošana” atbilstību 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā 

virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 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 nolikuma 3.pielikumā „Projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriji” iekļautajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem 

un lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktajiem 

nosacījumiem. 

Papildus Departamenta speciālisti 2019. gadā sagatavoja un sniedza prezentācijas par Rīgas 

pilsētas attīstību sekojošām institūcijām un ārvalstu delegācijām: 

• saruna ar britu arhitektūras blogeri Lūsiju Bulivanti (Lucy Bullivant) par Rīgas 

pilsētas attīstību; 

• ārvalstu studentu delegācijas uzņemšana no Londonas augstskolas “London South 

Bank University”. Tēma: “Rīgas stratēģiskā attīstība un izaicinājumi”; 

• dalība  panelī (Amerikas Tirdzniecības Palāta Latvijā sadarbībā ar nekustamo 

īpašumu attīstītāju “Spire Baltic”), lai diskutētu par ārzemju studentu un darbaspēka 

piesaisti Latvijai un Rīgai; 

• prezentācija Vācijas ainavarhitektu biedrības delegācijai par Rīgas attīstības 

jautājumiem;  

• Prezentācija ķīnas pilsētas Jiangxi delegācijai; 

• Prezentācija Vindesheimas universitātes studentiem (Nīderlande); 

• Prezentācija Gruzijas pašvaldību delegācijai. Tēma: “Rīgas stratēģiskā attīstība un 

izaicinājumi”; 

• Dalība  VASAB konferencē Marine Spatial Planning forum 20.11.1019., kurā 

J.Panteļējeva piedalījās darbnīcā/sesijā par Metropolēm un jūras telpisko plānojumu 

ar stāstu par pieredzi Baltijas jūras reģionā; 

• prezentācija “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” rīkotajā 

konferencē “Rīgas Metropoles attīstība”; 

2019. gadā tika nodrošināta Departamenta speciālistu dalība pasākumos, kas saistīti ar 

stratēģisko plānošanu un pilsētplānošanu. Departamenta speciālisti piedalījušies Rīgas domes 
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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”.  

2019.gadā projekta “Ziemeļeiropas metropoļu stratēģiskie izaicinājumi un risinājumi” 

ietvaros Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Valsts administrācija” 

nodrošinātas 8 dalībniekiem pieredzes apmaiņas vizītes Kopenhāgenā, Helsinkos un Oslo ar 

mērķi veicināt administratīvā darba metožu harmonizēšanu publiskās pārvaldes sektorā. 

Savukārt, Stratēģijas uzraudzības sistēmas ietvaros sagatavots 2018. gada pārskats par 

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

programmas 2014.-2020. gadam ieviešanu (turpmāk – Programma), kas ir piektais pārskats par 

Stratēģijas un Programmas ieviešanu (turpmāk – Pārskats), atbilstoši esošā plānošanas perioda 

attīstības plānošanas dokumentiem (pārskats apstiprināts ar Rīgas domes 30.10.2019. lēmumu 

Nr.2710 “Par pārskata “2018. 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 2 171 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 2019. gadā tika izstrādāts un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā Rīgas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam monitoringa ziņojums. 

 

Projektu sagatavošana un administrēšana 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) 2019. gadā 

sadarbībā ar dažādām iestādēm ir turpinājis ieviest un sagatavojis dažādus projektus. 

2019. gadā Departamentā tika uzsākta 3 jaunu projektu īstenošana: 

1. Projekts “Rīgas pilsētas un Edmontonas pilsētas (Kanāda) pieredzes apmaiņas 

veicināšana ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai Starptautiskās pilsētsadarbības 

programmas (IUC) ietvaros”: 

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību un pieredzes pārnesi ar sadarbības pilsētu 

pilsētas revitalizācijas, mobilitātes, klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 

klimata pārmaiņām izaicinājumos. 

2019.gadā veiktas šādas aktivitātes: 

• notika Rīgas pilsētas pašvaldības un Edmontonas pilsētas pašvaldības pieredzes 

apmaiņas braucieni; 

• uzsākts darbs pie rīcības plāna pilsētu ilgtspējīgas attīstības jautājumos izstrādes. 

2. Projekts “Resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošana (EURE)”: 

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu un labās prakses apmaiņu starp Eiropas 

Savienības fondu atbalsta programmu vadošajām iestādēm un vietējām pašvaldībām 

(ieskaitot pašvaldību pārstāvniecības, asociācijas, u.tml.) par rīcībām, kas vērstas uz 

resursu efektīvas vides pārvaldības politikas izstrādi, vides pārvaldību pilnveidojot 

integrēti ar projektiem, kas tiek īstenoti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

Nr.1301/2013 (2013.gada 17.decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un 

http://www.sus.lv/
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īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” 

un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.1080/2006 7.panta 4.punkta ietvaros.  

2019.gadā veiktas šādas aktivitātes: 

• iesaistot Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Rīgas plānošanas reģiona 

pārstāvjus, uzsākts darbs, lai pilnveidotu Rīgas pilsētas un Rīgas reģiona 

pašvaldību sadarbību; 

• izveidota projekta starptautiskā pilsētvides ekspertu grupa, kura sagatavos kopīgu 

ziņojumu, lai identificētu partneru izaicinājumus pilsētvides politikas veidošanā 

un resursu efektivitātes uzlabošanā. 

3. Projekts “Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs”:  

Projekta mērķis ir izveidot daudzfunkcionālu publisko ārtelpu katrā Rīgas 

izpilddirekcijas administratīvajā teritorijā, radot ērtu, drošu un iedzīvotājiem 

patīkamu pilsētvidi. 

2019. gadā, piesaistot Rīgas pilsētas izpilddirekcijas, izvēlētas teritorijas, kurās tiks 

realizētas  projekta ieceres – teritorija kvartālā starp Lomonosova, Rāznas, 

Aiviekstes un Maskavas ielām, teritorija Imantas 16.līnijā 18 un Ozolaines parks 

Duntes ielā. 

 

2019. gadā turpinājās darbs pie šādu sadarbības projektu realizācijas: 

1. Projekts “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. 

2019. gadā projekta pilotteritorijām Rīgā – Mangaļsalā, Daugavgrīvā un 

Vakarbuļļos veiktas sekojošas aktivitātes: 

• veiktas praktiskās darbības biotopu un sugu aizsardzībai dabas parkā; 

• izstrādāts dabas aizsardzības plāns; 

• veiktas vairākas sabiedrību izglītojošas un informējošas aktivitātes. 

2. Projekts “Platforma integrētai sadarbībai ūdens resursu pārvaldībai (BSR Water)”: 

Projekta mērķis ir pilnveidot ūdens apsaimniekošanas praksi Baltijas jūras reģiona 

pilsētās, stiprinot visu iesaistīto pušu kapacitāti un nodrošinot labās prakses 

apmaiņu, pielietojot mūsdienu tehnoloģijas. Departamenta galvenais uzdevums 

projektā ir izplatīt Rīgas kā vadošā partnera īstenotā projekta “Integrēta lietusūdens 

pārvaldība iWater” rezultātus un secinājumus, kā arī, pārņemot pieredzi un labo 

praksi no Baltijas jūras reģiona valstu pilsētām, izstrādāt priekšlikumus ilgtspējīgu 

lietusūdens pārvaldības risinājumu integrēšanai politikas un plānošanas 

dokumentos. 

2019. gadā veiktas sekojošas aktivitātes:  

• izveidota interaktīva platforma “Baltic Smart Water Hub” (Vieda ūdens 

apsaimniekošana Baltijas jūras reģionā”) https://www.balticwaterhub.net/ , kurā 

ir sākts apkopot līdzšinējo Baltijas jūras reģionā īstenoto ūdens 

apsaimniekošanas projektu labā prakses piemērus; 

• pamatojoties uz “iWater” projekta iegūto pieredzi un galvenajiem 

secinājumiem, sniegti priekšlikumi grozījumiem Baltijas jūras vides 

aizsardzības komisijas rekomendācijā “Lietus notekūdeņu samazināšana no 

apbūvētām teritorijām, uzlabojot lietusūdens pārvaldību” (2002. gada 6. marts, 

Nr. 23/5).  

• izstrādātas divas anketas ar mērķi apkopot informāciju par Baltijas jūras 

reģiona  valstu un pilsētu tiesību aktiem integrētas lietusūdens pārvaldības 

https://www.balticwaterhub.net/
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ieviešanas priekšnosacījumiem un lai analizētu esošo situāciju lietusūdens 

pārvaldības jomā praktiskā līmenī. 

3. Projekts „Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās 

(UrbCulturalPlanning)”: 

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. 

2019. gadā veiktas sekojošas aktivitātes: 

• uzsākts darbs, lai, izmantojot kultūras plānošanas pieeju, ieviestu vietējās 

kultūras plānošanas projektus Bolderājas un Sarkandaugavas apkaimēs; 

• uzsākts darbs pie Minecraft modeļa attīstību integrēšanai mācību procesā. 

4. Projekts “North Star Film Alliance”: 

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. 

2019. gadā veiktas sekojošas aktivitātes: 

• veikts nozares pētījums par valdošo situāciju reģionā filmu ražošanas sektorā, 

kā arī nepieciešamajiem nozares uzlabojumiem. Vienlaikus noteikti projekta 

galvenie mērķa tirgi, veikta to interešu un vajadzību izpēte; 

• apmeklēti mērķa tirgus pasākumi, organizētas tikšanās ar mērķa tirgus nozares 

pārstāvjiem, iepazīstinot ar projektu un tā mērķiem; 

• uzsākts darbs pie 3 valstu savstarpējas mārketinga stratēģijas izveides, vienotā 

vēstījuma, savstarpējo atbalsta sistēmu izveides/stabilizēšanas un citiem nozarei 

būtiskiem jautājumiem. 

5. 2019. 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. 

2019. gadā noritēja darbs pie būvprojektu izstrādes, lai 2020. gadā uzsāktu sekojošu 

projektu būvniecības ieceru realizāciju: 

1. Projekts ”Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta”: 

Projekta mērķis ir  Skanstes degradētās teritorijas revitalizācija, veicinot  videi 

draudzīgu  un ilgtspējīgu  teritorijas ekonomiskā potenciāla  izaugsmi un jaunu 

darba vietu radīšanu. 

Projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunas ielas ar inženiertehniskajām komunikācijām 

zem tām, izveidojot ar citām pilsētas daļām labi savienotu apkaimi 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 vienlaikus plānota Lapeņu, J.Dikmaņa, J.Daliņa un K.Krūmiņa ielu 

būvniecība, kā arī lietusūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmu (kanāls un dīķis) 

būvniecība. 

2019. gadā veiktas šādas aktivitātes: 

• turpinājās darbs pie būvprojekta 2.kārtas izstrādes, kas paredz risinājumus 

inženiertīklu savienojumam ar maģistrālajiem ūdensvada un kanalizācijas 

tīkliem;  
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• uzsāktas iepirkumu procedūras par būvdarbu un būvuzraudzības pakalpojumu 

veikšanu. 

2. Projekts “Bolderājas pretplūdu pasākumi”: 

Projekta mērķis ir pielāgoties klimata pārmaiņām, samazinot augstu plūdu risku un 

nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī saimnieciskās darbības 

konkurētspēju un turpmāku pastāvēšanu. 

Projekta ietvaros plānots veikt pretplūdu aizsardzības pasākumus, t.sk., atjaunot un 

izbūvēt aizsargdambjus, izbūvēt caurtekas – regulatorus. 

2019. gadā veiktas šādas aktivitātes:  

• veikta būvprojekta izstrāde;  

• uzsāktas iepirkumu procedūras par būvdarbu un būvuzraudzības pakalpojumu 

veikšanu. 

3. Projekts “Aldara parka pārbūve”: 

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, tādējādi būtiski palielinot parka teritorijas 

izmantošanas intensitāti un daudzveidību. 

2019. gadā nodrošināta būvprojekta izstrāde, saņemot būvatļaujā Rīgas pilsētas 

būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

4. Projekts “Mūkusalas ielas krasta promenādes būvprojekta izstrāde”: 

Projekta mērķis ir izstrādāt būvprojektu Mūkusalas ielas krasta promenādes 

pārbūvei. 

2019. gadā tika turpināta Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūves būvprojekta 

izstrāde. 

Vienlaikus 2019. gadā tika pabeigta projekta “Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta 

izstrāde” realizācija kā rezultātā tika nodrošināta būvprojekta izstrāde, saņemot būvatļaujā 

Rīgas pilsētas būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.  

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. 

 

Rīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana 

2018. gadā parakstītā sadarbības memoranda par starptautisko biznesa pakalpojumu centru 

(turpmāk – SBPC) attīstību Rīgā ietvaros, Rīgas dome 2019. gadā ir pārstāvējusi, popularizējusi 

un nodarbojusies ar investoru piesaisti divās starptautiska mēroga konferencēs: 

• “CEE shared services & outsourcing awards 2019” (Varšava, Polija), kur 

pateicoties produktīvai darba grupas pārstāvju sadarbībai un vietējo sektora 

pārstāvju iesaistei, Rīga ieguva balvu nominācijā „Gada uzlecošā pilsēta”, kas 

parāda to, ka uzņēmējdarbības vide un starpinstitūciju koordinētā sadarbība ar 

sektora uzņēmumiem tiek novērtēta arī starptautisku ekspertu līmenī. Papildus tam 

balvas šogad ieguva arī divi Rīgas SBPC – Cognizant un Circle K. Attiecīgi, 

Cognizant ieguva balvu nominācijā „Gada digitālo pakalpojumu uzņēmums”, bet 

Cicrcle K ieguva balvu nominācijā „Gada SBPC Baltijā”. 

•  “Deloitte Shared Services Conference 2019” (Dublina, Īrija), kur pilsēta tika 

prezentēta gan Magnetic Latvia stendā, gan arī plašāk pasākuma norises vietā.  

2019. gadā tika nodrošināta dalība dažādās darba grupās un forumos: 

http://www.rdpad.lv/paraksta-sadarbibas-memorandu-par-starptautisko-biznesa-pakalpojumu-centru-attistibu-riga/
http://www.rdpad.lv/paraksta-sadarbibas-memorandu-par-starptautisko-biznesa-pakalpojumu-centru-attistibu-riga/
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• Eurocities jeb Eiropas metropoļu sadarbības tīkla Ekonomikas forumos, kur notiek 

aktīvas diskusijas par aktualitātēm pilsētu brendingā, inovācijām, mazajiem un 

vidējiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbību; 

• Dalība Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) vadītajā Viedpilsētu līderu darba 

grupā, kurā līdzdarbojas gan partneri no privātā sektora (LMT, Accenture, u.c.), gan 

publiskā sektora (EM, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, u.c.) un kura ir 

aktīvi iesaistīta Nacionālās industriālās politikas 2021.-2027.gadam izstrādē; 

• 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. 

2019. gadā tika izveidota Viedpilsētas darba grupa un aizsākta viedpilsētas iniciatīvu 

attīstība – īstenots projekts “Pioneers into practice” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti 

(turpmāk – RTU) un Rīgas pilsētas būvvaldi.  

2019. gadā turpinājās darbs pie Rīgas domes grantu programmas „Atspēriens” konkursu 

administrēšanas un organizēšanas turpinājās jaunā līmenī – šajā gadā programma fokusējās tikai 

un vienīgi uz tehnoloģiski īstenojamām, viedām un pilsētvidē realizējamām biznesa idejām, kas 

atvieglo vai uzlabo dzīves apstākļus Rīgā. Papildus tam tika izmainīta vērtēšanas kārtība, padarot 

vērtēšanas procesu publisku un piesaistot vērtēšanā publiski zināmus ekspertus. Tāpat arī līdz 

25 000 tika palielināts maksimālais granta apjoms vienam dalībniekam. Kopējais grantu apjoms 

bija 75 000 eiro un konkursā atbalstu saņēma 3 labākie pretendenti. 

2019. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja darbu ar 2018. gadā izveidoto atbalsta 

instrumentu agrīnā stadijā esošām biznesa idejām – “Rīgas drosmes grants”. 2019. gadā 

pieejamais finansējuma apmērs palika nemainīgs - 50 000 euro. Rīgas drosmes grants ir gudra 

nauda biznesa idejas attīstībai – katrs konkursa uzvarētājs saņem 2000 euro biznesa idejas 

attīstībai un bezmaksas konsultatīvos pakalpojumus vienā no 7 Rīgas augstskolu biznesa 

inkubatoriem. 2019. gadā tika atbalstīti 23 laureāti. 

Līdz ar to pašvaldības piedāvājums nosedz visus jauno uzņēmumu segmentus – gan tos, kas 

ir absolūtā sākuma stadijā, gan tos, kas savu biznesa ideju jau ir attīstījuši līdz nopietnākam 

līmenim. 

2019.gadā pašvaldība uzsāka sadarbību ar biedrību “CONNECT Latvija”, īstenojot 

uzņēmējdarbības atbalsta programmu “Rīgas jauno uzņēmēju apmācība Kembridžā”, kurā 

intensīvu biznesa apmācību programmu Rīgā apguva vairāk nekā 50 topošie uzņēmēji un 25 no 

tiem ieguva tiesības un iesējas 2020.gada sākumā paplašināt savu kontaktu loku un zināšanas 

Kembridžas augstākajās mācību iestādēs un biznesa atbalsta iestādēs.  

Īstenota Rīgas un tajā strādājošo nekustamā īpašuma nozares uzņēmumu reprezentācija 

Eiropā nozīmīgākajā nekustamā īpašuma un investīciju izstādē – forumā „MIPIM 2019”. 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 

2019. gadā saņemti ieņēmumi par Pašvaldības nodevu par infrastruktūras uzturēšanu un 

attīstību Rīgā EUR 1 986 263,04 apmērā.  

2019. gadā ieviešanā bija 37 Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda finansēti projekti, no tiem 

realizēti 8 projekti, savukārt no jauna uzsākti 9 projekti. 2019. gada līdzekļu izlietojums no 

Infrastruktūras fonda projektu realizācijai sasniedza  EUR 1 174 694,45. 

 

Vietējais ģeodēziskais tīkls 

2019. gadā turpinājās plānveidīga Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla (turpmāk – VT) 

pilnveidošana: 
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• pabeigti VT pilnveidošanas darbi teritorijā “Vecrīga” un “Maskavas forštate”; 

• turpināti VT pilnveidošanas darbi teritorijā “Mežaparks” – veikti paaugstinātas 

precizitātes (N2) nivelēšanas darbi un ģeodēziskie darbi ar globālās pozicionēšanas 

metodi, ierīkoti 3 grunts reperi; 

• uzsākta paaugstinātas precizitātes (N2) nivelēšanas tīkla izveidošana – projekta 

ietvaros apsekotas 132 nivelēšanas zīmes un ierīkoti 23 grunts reperi; 

• atjaunoti VT punkti Elijas ielā, kas tika iznicināti būvniecības procesā;  

• sadarbībā ar RD Satiksmes departamentu uzsākta ielu seguma nomaiņas laikā 

masveidā iznīcināto VT punktu un VT segmenta atjaunošana teritorijā Centrs 

(objekts – Centrs-2). Ierīkoti 44 jauni VT punkti, veikta ģeometriskā nivelēšana ar 

paaugstinātu precizitāti (N2) 

• uzsākti darbi kvaziģeoīda modeļa LV′14 precizēšanai Rīgas teritorijā. Veikti 

globālās pozicionēšanas mērījumi (4 stundas 1 sesija) uz 6 N1 klases punktiem; 

• veikta pilnveidoto VT punktu vērtības aprēķināšana un ar RD Finanšu departamentu 

pārrunāti risinājumi kā VT punktus ņemt grāmatvedības uzskaitē. Informācija 

nodota RD Finanšu departamentam. 

Nodrošināta aktuāla informācijas par VT 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 regulāri tiek pārbaudīta informācija no mērniekiem par VT punktu 

iznīcināšanu, veikta situācijas apsekošana (apsekoti 112 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. Uzsākta Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) 

Tehnisko noteikumu izdevēju moduļa lietošana, jo no 2020.gada 1.janvāra būvniecības 

informācijas aprite jānodrošina BIS, tai skaitā arī saimnieciskās darbības saskaņošana VT 

ģeodēzisko punktu aizsargjoslā. 

Pabeigta 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 aizsargjoslā. 

Veikti tehniski uzlabojumi pašvaldības GNSS EUPOS-RĪGA bāzes stacijām, aizstājot 

vienu novecojušu bāzes staciju ar jaunu. 

 

Ģeotelpiskās informācijas aprite 

GeoRīga 

2019. gadā turpinājās darbs pie pašvaldības ģeotelpiskās informācijas sistēmas GeoRīga 

ieviešanas. Uz ESRI ArcGIS Enterprise bāzes ir izveidots GeoRīgas iekšējā portāla projekts, kurā 

sākotnēji apkopoti kadastra dati, adreses un ielas, sarkanās līnijas, Rīgas teritorijas plānojuma 

informācija, Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla informācija, kā arī dažādu ciklu ortofotokartes. 

Apzināta un apkopota informācija (katalogā) par  citos RD nozaru departamentos uzturēto 

ģeotelpisko informāciju un datu formātiem.  

GeoRīga izstrādes procesā 2019.gadā veikti dažādi uzlabojumi programmatūras standarta 

risinājuma funkcionalitātē – pielāgots informācijas meklēšanas logrīks, izveidots datu slāņu 

grupēšanas un metadatu uzturēšanas un attēlošanas risinājums. Augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas attēlošanai GeoRīga, kā arī datu apmaiņai ar sadarbības partneriem ir  

izstrādāts WMS/WFS risinājums, kas šobrīd tiek testēts dažādās lietojumprogrammās un 

sistēmās. Pēc testēšanas laikā konstatēto kļūdu novēršanas risinājums tiks integrēts GeoRīga un 

nodots lietotājiem. 
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E-pakalpojumi 

Veikti uzlabojumi un papildinājumu e-pakalpojumos Inženiertīklu (būvju) situācijas plāna 

izsniegšana, papildinot pakalpojuma saņemšanas mērķu klasifikatoru un precizējot informācijas 

izvietojumu par pakalpojuma saņemšanu paātrinātā kārtībā. Veiktas izmaiņas vairākos e-

pakalpojumos (verifikācijas mehānisma) sertificēto personu sertifikātu numerācijas izmaiņu dēļ. 

Datu aprite un sadarbība 

Izsniegtas 12 licences ģeotelpisko datu izmantošanai gan juridiskām personām, gan 

studentiem  diplomdarbu vai studiju darbu izstrādei. Sniegts viedoklis Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūrai par Ministru kabineta noteikumu Nr.673 “Ģeotelpisko datu kopas 

izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas kārtība” piemērošanas kārtību 

Departamentā, kā arī par konstatētajām nepilnībām un problēmām noteikumu regulējumā. 

Turpinājās topogrāfiskās informācijas sinhronizācija ar SIA “Rīgas ūdens” un datu apmaiņa 

ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “RETN Baltic”, SIA “Rīgas Satiksme”, AS “Rīgas siltums”, Rīgas 

pašvaldības aģentūru “Rīgas gaisma”, kā arī tiks noslēgts datu apmaiņas līgums ar Rīgas 

brīvostas pārvaldi. 

2019. 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, būvniecības 

informācijas sistēmas ieviešanas gaitu un problēmām, kā arī par izmaiņām būvniecības un 

saistītās nozares regulējošajos normatīvajos aktos. 

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. 

2019. gadā apmeklēta viena no lielākajām nozares izstādēm Eiropā – GEO Business 

Londonā (Lielbritānija), kura bija apvienota ar GeoDATA Forum – konferenci, semināriem un 

darba grupām par šobrīd arī Rīgas pilsētai svarīgām tēmām – mobilitāti, ģeotelpiskās 

informācijas ievākšanas un datu apmaiņas risinājumiem, vidi, plūdiem un plūdu riskiem, 

viedajām pilsētām, datu drošību, būvniecības informācijas modelēšanas risinājumiem (BIM) u.c.  

Normatīvie akti 

2019. gadā izstrādāti un 18.12.2019. Rīgas domes sēdē pieņemti jauni saistošie noteikumi 

Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” (stājas spēkā 

2020.gada 30.janvārī). 

2019. gadā sniegti priekšlikumi un iebildumi, kā arī apmeklēta starpinstitūciju sanāksme 

par grozījumiem 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). 

 

Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumi 

2019. gadā ieņēmumi no ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem veidoja EUR 181 047 

kas ir par EUR 34 713 mazāk nekā 2019.gada budžetā plānotie ieņēmumi (plānotie ieņēmumi 

EUR 215 760) un par EUR 7 390 mazāk nekā ieņēmumi 2018.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. 

2019. gadā sniegto pakalpojumu statistika: 

• Inženiertīklu (būvju) situācijas plāna izsniegšana – saņemti un apstrādāti 1 404 

iesniegumi; 
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• pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna izsniegšana – saņemti 70 iesniegumi, no 

kuriem 62 iesniegumi saņemti no Rīgas domes struktūrvienībām; 

• augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) datubāzē 

reģistrēti topogrāfiskie plāni par 2 278 objektiem (kopā aktualizēta informācija par 

2 016,0 ha  un reģistrēti 3 935 izpildmērījumu plāni); 

• izsniegta topogrāfiskā informācija no ADTI datubāzes par 3 386 objektiem (kopā 4 

492 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. 

Gada pirmajos mēnešos tika veikta lietotāju autorizācijas un pilnvarošanas PFAS risinājuma 

testēšana, lietotāju tematisko grupu izveidošana, ģeoprodukta “Topogrāfiskās informācijas 

izsniegšana no datubāzes. Rīga. Pēcapmaksa.” izveidošana valsts vienotajā ģeoportālā – 

geolatvija.lv, kā arī klientu informēšana un apmācības reģistrācijai, pilnvarošanai un produkta 

pasūtīšanai.  E-pakalpojums tika nodots lietotājiem 2019.gada 3.aprīlī. 

 

Sabiedrības informēšana un iesaiste 

Departaments 2019. gadā ir nodrošinājis aktuālu informāciju un veidojis saturu mājaslapās: 

www.rdpad.lv; www.apkaimes.lv, www.sus.lv, www.investeriga.lv, kā arī departamenta sociālajos 

tīklos Facebook un Twitter, tādejādi iepazīstinot sabiedrību ar Departamenta aktivitātēm, 

funkcijām, realizētajiem projektiem, veicinot sabiedrības izglītošanu un iesaisti. Kopējais 

Departamenta Facebook vietnes sekotāju skaits 2019. gadā ir palielinājies par 627 sekotājiem (no 

1266 (2019.g. sākums) uz 1893 (2019.g. nogale)). 

Mārketinga aktivitātes un ieraksti tika nodrošināti arī Rīgas domes grantu programmas 

“Atspēriens” un “Rīgas drosmes grants” sociālajos tīklos Facebook un Twitter.  

Lai aktualizētu jautājumu par viedpilsētu risinājumiem un izglītotu par tiem sabiedrību, tika 

izveidots jauns koncepts grantu programmai “Atspēriens”. Tāpēc notika intensīvas jaunā 

“Atspēriena” popularizēšanas aktivitātes, tajā skaitā izglītojot sabiedrību par viedās pilsētas 

jēdzienu un tās iespējām. Tika izveidots video materiāls, organizētas radio spēles, informatīvie 

semināri, publisks ideju vērtēšanas pasākums un veiktas dažādas mārketinga aktivitātes 

sociālajos tīklos, kur auditorijas sasniedzamība (informēšana) vienā no programmas posmiem 

veidoja pat 17 311 Facebook lietotāju. 

2019. gadā Departaments pirmo reizi iesaistījās un guva atzinību tādos pasākumos kā 

jaunrades un tehnoloģiju festivāls “iNOVUSS 2019” un biznesa festivāls “sTARTUp Day 2019”. 

Departaments ir nodrošinājis sabiedrības iesaistes un līdzdalības pasākumus stratēģiskās 

plānošanas un pilsētvides attīstības jomās: seminārs par mobilitātes izaicinājumiem un iespējām 

Rīgā – “Riga Agenda 2030”, seminārs “Valsts iestāžu un nevalstiskā sektora iesaiste Rīgas 

jaunās attīstības programmas izstrādē”, pasākums “Rīgas metropoles areāls: priekšnosacījums 

Nacionālā attīstības plāna veiksmīgai realizācijai” utml.  

 

Līdzdalība starptautiskos projektos, organizācijās un starptautiskā sadarbība 

Departamenta speciālisti 2019. gadā piedalījās šādos starptautiskās sadarbības veicināšanas 

pasākumos: 

• Dalība METREX (Eiropas metropoļu reģionu tīkls) pavasara konferencē 

Birmingemā, Lielbritānijā un rudens konferencē Štutgartē (Vācija); 

• Dalība EUROCITIES un Helsinku pilsētas organizētajā konferencē “Helsinki 

Impact” Helsinkos, Somijā; 

• Dalība Eurocities Metropoļu darba grupas sanāksmē Briselē (Beļģija); 

http://www.rdpad.lv/
http://www.apkaimes.lv/
http://www.sus.lv/
http://www.investeriga.lv/
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• Dalība UBC Baltijas pilsētu savienības XV konferencē ”Veidot iesaistošas un uz 

iedzīvotājiem fokusētas pilsētas. Baltijas ceļš” (“Building an inclusive and resident-

focused city. The Baltic way); 

• Dalība Austrumu partnerības forumā Viļņā,  kas veltīts ANO Ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem; 

 

Būvniecības tiesiskuma uzraudzība 

2019. gadā Departaments turpināja veikt būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzības 

funkcijas. 

Departaments kopumā izdevis 1252 lēmumus, no kuriem: 

• 124 administratīvie akti, ar kuriem atstāti spēkā Rīgas pilsētas būvvaldes pieņemtie 

lēmumi; 

• 29 administratīvie akti par Rīgas pilsētas būvvaldes pieņemto lēmumu atcelšanu 

sakarā ar materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem; 

• 229 starplēmumi; 

• 111 cita veida galīgie lēmumi administratīvajās lietās; 

• 249 tiesvedības lēmumi; 

• kā arī sagatavota 456 dienesta vēstule un cita veida sarakstes dokumenti 

būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzības procesā; 

• 54 lēmumi par infrastruktūras nodevu. 

Departamenta pārziņā atrodas 97 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 

2019. gada 1. martā tika apstiprināti precizējumi Departamenta pretkorupcijas pasākumu 

plānam 2018.-2021.gadam.  

Turpinot kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu atbilstoši LVS EN ISO 9001:2015 

standarta prasībām, 2019. gadā tika veikti 3 kvalitātes vadības sistēmas auditi.  

Departamenta pakalpojumu uzlabošanas jomā tika izvērtēti un budžeta ietvaros pilnveidoti 

2  e-pakalpojumi: Infrastruktūras nodevas kalkulators un Būvju situācijas plāna izsniegšana. 

Infrastruktūras nodevas kalkulatoram veikti šādi uzlabojumi: 

• funkcionalitāte 2.maksāšanas paziņojuma atkārtotai izrakstīšanai pēc kredītrēķina 

sagatavošanas; 

• kredītrēķina alternatīva nepilna parāda atlikuma norakstīšanai;  

• pārmaksas norādīšana sarakstā/formā;  

• adreses precizēšana pirms 2.paziņojuma sagatavošanas;  

• adreses izmaiņu vēstures attēlošana formā;  

• zonas koeficienta maiņa arī tad, ja jau ir izrakstīts paziņojums. 

Būvju situācijas plāna izsniegšanas pakalpojum  tika veikti šādi uzlabojumi: 

• izkrītošās izvēlnes precizēšana;  

• skaidrojumi par pakalpojuma izpildes termiņiem paātrināta pakalpojuma izpildes 

kārtībā. 

 

Personāla politika 

2019. 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, 

https://www.eriga.lv/Anonymous/Service.aspx
https://www.eriga.lv/Anonymous/Service.aspx
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darbinieku dalību mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, kā arī sadarbībā ar 

augstākās izglītības mācību iestādēm nodrošināja studentu mācību prakses Departamentā. 

2019. gadā Departamentā: 

• tika veiktas strukturālas izmaiņas administratīvo, projektu vadības un pilsētvides 

plānošanas funkciju jomā; 

• bija 115 amata vietas; 

• tika pieņemti 12 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 10 prakses vietas dažādu augstāko izglītības iestāžu studentiem. 

 

Iepirkumi 

2019. gadā Departaments veiksmīgi īstenoja savas funkcijas, ņemot vērā iepirkumu 

specifiku. Iepirkumu nodaļa ir veikusi 33 iepirkumu Departamenta vajadzībām. 

 

IT risinājumi un e-politika 

2019. 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. 2019. gadā mājas lapu apmeklējuši 19295 interesenti. 

• www.investeriga.lv (informācijas atspoguļošana latviešu, krievu un angļu valodā) 

pastāvīgi aktualizēta informācija. 2019. gadā – 10880 interesenti.  

• www.apkaimes.lv (pieejama tikai latviešu valodā) pastāvīgi aktualizēta informācija. 

2019. gadā mājas lapu apmeklējuši 23657 interesenti. 

• www.sus.lv (informācijas atspoguļošana latviešu un angļu valodās) pastāvīgi 

aktualizēta informācija. 2019.gadā mājas lapu apmeklējuši 17457 interesenti. 

2019. gadā pamatojoties uz 2017.gada izstrādāto koncepciju par Attīstības programmas 

Rīcības un Investīciju plānu aktualizācijas un uzraudzības elektroniskās sistēmas izveides 

nepieciešamību, tiek aktīvi strādāts pie sistēmas prasību definēšanas, testēšanas, darba grupu 

organizēšanas, kā arī citām aktivitātēm projekta veiksmīgas norises nodrošināšanai un tas 

turpināsies visu 2020.gadu.  

 

Dokumentu pārvaldība un klientu apkalpošana 

2019. gadā Departamentā kopējais korespondences dokumentu skaits bija 22951, no 

kuriem Departamentā saņemti (tostarp no citām RD struktūrvienībām) 11105 korespondences 

dokumenti, nosūtīti 8539 korespondences dokumenti, saņemti/nosūtīti 3307 dienesta 

korespondences dokumenti. Sagatavoti 2760 faktus fiksējošie dokumenti (pilnvaras, izziņas, 

atzinumi, akti, ziņojumi, pārskati, plāni), izdoti 1058 iekšējie normatīvie akti (rīkojumi, 

personālrīkojumi, reglamenti, iekšējie noteikumi), noslēgti 176 līgumi (t.sk. 44 līgumi RD vārdā), 

sagatavoti 43 Rīgas domes lēmumprojekti. 

Lai uzlabotu dokumentu apriti Departamentā 2019. gadā tika apstiprināti jauni dokumentu 

pārvaldības noteikumi. 2019. gadā tika nodrošināta stingra dokumentu izpildes termiņu kontrole. 

 

 

 

 

http://www.rdpad.lv/
http://www.investeriga.lv/
http://www.apkaimes.lv/
http://www.sus.lv/
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Departamenta galvenie darbības virzieni 2020.gadā 
 

Teritorijas plānošana 

2020.gadā turpināsies darbs pie: 

• Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma 

izstrāde. Pirmās redakcijas sagatavošana publiskajai apspriešanai. Sabiedrības 

līdzdalības programmas īstenošana saskaņā ar parakstīto memorandu. 

• Ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas precizēšana un īstermiņa aktivitāšu 

īstenošana. 

• Starptautiskās sadarbības  projekta „Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas 

pārvietošanās Baltijas jūras reģiona valstīs” (“Sustainable urban mobility and 

commuting in Baltic States – SUMBA”) ietvaros jāpabeidz transporta simulācijas 

modeļa (TSM) EMME atjaunošanu. 

• Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas publiskās ārtelpas tematiskā 

plānojuma un saistītā pētījuma izstrāde un vadība. Sabiedrības iesaistes programmas 

īstenošana.   

 

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. 

2020.gadā tiek turpināts darbs pie Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plānu 

aktualizācijas un uzraudzības 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 

pārstāvniecību nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā pēc 2020. gada (atbilstoši 

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030 apstiprinātajām nostādnēm), Rīgas metropoles 

areāla sadarbības jautājumiem. 

Tāpat Rīgas pašvaldības intereses tiks pārstāvētas Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-

2027. gadam izstrādes procesā, ko vada Pārresoru koordinācijas centrs.  

2020. gadā tiks nodrošināta projektu iesniegumu vērtēšana šādās Rīgas pilsētas pašvaldības 

projektu iesniegumu atlasēs: 

• darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 

“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes 

paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes 

attīstības centru pašvaldībās” Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases 

ietvaros; 

• 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. 

Savukārt SUS ietvaros tiks sagatavots 2019.gada pārskats par Stratēģijas un Programmas 

ieviešanu, kā arī tiks veikts pētījums par pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāti 

un pieejamību Rīgas pilsētā, veicot 58 apkaimēs 23 indikatoru pieejamības un kvalitātes 

novērtēšanu un vizuālo attēlošanu.  

 
Projektu sagatavošana un administrēšana 

Departaments 2020. gadā turpinās ieviest šādus projektus: 

1. Projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 

vieta) (LIFE CoHaBit)” ietvaros 2020. gadā plānots veikt sabiedrību izglītojošas un 
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informējošas aktivitātes (mežaino kāpu kopšanas un graudzāļu stādīšanas talka un 

informatīvi pasākumi par projekta ieviešanu). 

2. Projekta “Platforma integrētai sadarbībai ūdens resursu pārvaldībai (BSR Water)” 

ietvaros 2020. gadā plānots turpināt Baltijas jūras reģiona pilsētu anketēšanu. 

Pamatojoties uz veiktās anketēšanas datiem, tiks veikta normatīvā akta regulējuma 

un politikas izvērtēšana lietusūdens pārvaldības jomā Baltijas jūras reģiona valstīs 

un tiks izstrādāti priekšlikumi lietusūdens pārvaldības pilnveidošanai Baltijas jūras 

reģionā.  

3. Projekta “Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās 

(UrbCulturalPlanning)” ietvaros 2020. gadā plānots veikt šādas aktivtātes: 

• ieviest kartēšanas, vizionēšanas un līdzradīšanā iegūtos kultūras plānošanas 

pilotprojektus Bolderājas un Sarkandaugavas apkaimēs; 

• organizēt kultūras plānošanas prakses laboratoriju par tēmu “Sociālā inovācija”; 

• sadarbībā ar projekta partneriem integrēt Rīgas Minecraft modeli mācību 

procesā Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā un modeļa pielietošanas procesā, 

izpētīt spēļošanas (gaming) pieeju jauniešu iesaistei kultūras plānošanā. 
4. Projekta “North Star Film Alliance” ietvaros 2020. gadā plānots turpināt reģiona 

atpazīstamību veicinošas aktivitātes mērķa tirgos (t.sk. plānota publicitāte nozares 

izdevumos), kā arī pabeigt darbu pie vienotu vizuālo (t.sk. audiovizuālo) materiālu 

izstrādes reģionam. Plānota divu galveno mērķa tirgu – Ziemeļamerikas un Japānas 

– aģentu un  turpmāko vēstnešu piesaiste, kā arī 2020. gada ietvaros plānots 

nodrošināt vairākas reģiona iepazīšanas (FAM) tūres medijiem. 

5. Projekta “Mūkusalas ielas krasta promenādes būvprojekta izstrāde” ietvaros 2020. 

gadā plānots nodrošināt būvprojekta izstrādi, saņemot būvatļaujā Rīgas pilsētas 

būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

6. Projekta “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” ietvaros 2020. gadā plānots 

uzsākt būvniecības darbus. 

7. Projekta “Bolderājas pretplūdu pasākumi” ietvaros 2020. gadā plānots uzsākt 

būvniecības darbus. 

8. Projekta “Aldara parka pārbūve” ietvaros 2020. gadā plānots uzsākt 1. un 2.kārtas 

būvdarbus. 

9. Projekta “Rīgas pilsētas un Edmontonas pilsētas (Kanāda) pieredzes apmaiņas 

veicināšana ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai Starptautiskās pilsētsadarbības 

programmas (IUC) ietvaros” ietvaros 2020. gadā plānotas sekojošas aktivitātes: 

• pieredzes apmaiņas rīcības plāna pilsētu ilgtspējīgas attīstības jautājumos 

izstrāde; 

• pieredzes apmaiņas rīcības plāna ietvaros vebināru cikla īstenošana par tēmām: 

District Energy; Green Streets & Markets; Data & Innovation; Business Case; 

Carbon Budgetting; Electric Vehicles; Story Telling & Behavioural Change. 

• pieredzes apmaiņas rīcības plāna ietvaros pilotaktivitātes īstenošana. 

10. Projekta “Resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošana (EURE)” ietvaros 

2020. gadā plānots uzsākt darbu pie projekta ietvaros plānoto ziņojumu izstrādes 

(partneru teritoriju reģionālo esošā situācijas izvērtējuma (State of Play Regional 

Report), projekta vienotā ziņojuma (Joint Report) un Rīgas pilsētas pašvaldības 

vietējo rīcības plāna (Local Action Plan) izstrādes). 

11. Projekta “Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs” 

ietvaros 2020. gadā plānots: 

• iesaistot RTU, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” 

studentus un Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotājus, izstrādāt labiekārtojuma un 

teritoriju attīstības priekšlikumus; 
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• atbilstoši sagatavotajiem priekšlikumiem izstrādāt būvniecības ieceres 

īstenošanas dokumentācija izvēlētajiem risinājumiem; 

• veikt būvniecības darbus. 

12. Projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava 

ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācija” rezultātu uzturēšanas darbi” 

ietvaros 2020. gadā plānots veikt pasākumu kompleksu, kas nodrošinās projekta 

rezultātu saglabāšanu  bijušās A.Deglava ielas izgāztuves teritorijā. 

Vienlaikus Departaments turpinās darbu pie jaunu projektu ideju sagatavošanas un 

virzīšanas finansējuma piešķiršanai no ārējiem finanšu avotiem, tādējādi nodrošinot Stratēģijas un 

Attīstības programmas īstenošanu. 

 

Vietējais ģeodēziskais tīkls un ģeotelpiskās informācijas aprite 

2020. gadā VT pilnveidošanas un uzturēšanas ietvaros plānots: 

• pabeigt VT pilnveidošanas darbus teritorijās “Mežaparks” un “Centrs-2”;  

• atjaunot un pilnveidot iznīcināto VT segmentu Krasta ielā; 

• turpināt paaugstinātas precizitātes (N2) nivelēšanas tīkla izveidošanu; 

• turpināt kvaziģeoīda modeļa LV′14  precizēšanas procesu; 

• sadarbībā ar RD Satiksmes departamentu uzsākt VT segmentu atjaunošanu 

teritorijās (Centrs-3 un Grīziņkalns), kur ielu seguma nomaiņas laikā masveidā ir 

iznīcināti VT punkti. 

2020. gadā plānots pabeigt darbu pie RD saistošo noteikumu “Rīgas vietējā ģeodēziskā 

tīkla saistošie noteikumi” izstrādes, kuros noteikta VT uzraudzība, uzturēšana, kā arī rīcības plāns 

nesaskaņotas VT punktu iznīcināšanas gadījumos, kā arī paredzēta iznīcināto VT punktu 

atjaunošanas kārtība. Tāpat kompetences ietvaros plānots sniegt priekšlikumus un iebildumus 

Ģeotelpiskās informācijas likuma grozījumu izstrādē saistībā ar ģeodēzisko tīklu aizsardzību. 

Lai uzlabotu ģeotelpiskās informācijas apriti un pieejamību lietotājiem, definējot viegli 

saprotamus ģeotelpiskās informācijas izmantošanas un izplatīšanas nosacījumus, plānots 

līdzdarboties Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras organizētajā darba grupā par 

grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas 

noteikumu obligātais saturs un izmantošanas kārtība”. 

2020. gadā tiks turpināta sadarbība ar RD Informācijas tehnoloģiju centru jaunā 

ģeotelpiskās informācijas portāla – GeoRīga ieviešanā, ģeotelpiskās informācijas publicēšanā un 

metadatu aizpildīšanā, kā arī turpmākajā GeoRīga pilnveidošanā un attīstībā, sadarbībā ar citām 

RD struktūrvienībām papildinot portālu ar jauniem ģeotelpisko datu slāņiem. Plānots pabeigt 

noteikumu izstrādi par ģeotelpiskās informācijas publicēšanas kārtību jaunajā GeoRīga portālā, 

kā arī kārtību, kā uzturami un aktualizējami ģeotelpiskās informācijas metadati. 2020. gada 

pirmajā pusgadā plānots nodot GeoRīga lietošanā Rīgas domes struktūrvienībām (iekšējiem 

lietotājiem), bet 2020. gada otrajā pusē arī ārējiem lietotājiem. 

2020. gadā tiks turpināta dalība Inženiertīklu turētāju sadarbības padomē un tieša sadarbība 

ar inženiertīklu turētājiem, lai rastu efektīvus risinājumus datu atbilstības un kvalitātes 

nodrošināšanai topogrāfiskās informācijas datubāzē un inženiertīklu turētāju datubāzē. Tiks 

uzlaboti un modernizēti ģeotelpiskās informācijas apmaiņas veidi un process. 

Tiks turpināts darbs pašvaldības GNSS EUPOS-RĪGA modernizācijā un pilnveidošanā. 

Plānots veikt bāzes staciju migrāciju, lai optimizētu tīkla ģeometriju un nodrošinātu uztvērēju 

stabilu darbību. 

 

Direktora p.i.                                                                                                               I.Purmale 

 

 

Rīgā, 2020.gada 20.februārī 


