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RĪGAS DOMES 

PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA 

VADĪBAS ZIŅOJUMS 

2020.GADS 

 
 

2020. gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) 

nodrošināja savu funkciju izpildi saskaņā ar 2020. gada apstiprināto budžeta programmu ar 

kopējo budžetu EUR 3 269 867 (apstiprinātais budžets 2020. gadam ar grozījumiem). 

 

Pilsētvides plānošana 

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma (turpmāk tekstā – RTP) izstrādes ietvaros 2020. gadā tika 

paveikts: 

• sagatavots un iesniegts Rīgas domes lēmumprojekts par jaunā RTP redakcijas 

pilnveidošanu; 

• uzsāktas konsultācijas ar pašvaldības institūcijām par uzlabojumiem un 

papildinājumiem RTP pilnveidotajā redakcijā; 

• sarakstes nodrošināšana ar klientiem un konsultāciju sniegšana, tostarp RTP 

risinājumu iespējamo piemērošanu un RTP izstrādes procesu.  

Plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros un pilsētvides plānošanas jomā 2020.gadā: 

• dalība Rīgas attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes darba grupās; 

• sagatavoti priekšlikumi Stratēģijas uzraudzības sistēmas pilsētvides attīstību un 

pakalpojumu kvalitātes un pieejamības raksturojošo novērtējuma indikatoru 

uzlabošanai un tie daļēji integrēti jaunajā 2020. gada Rīgas pilsētas apkaimju 

novērtējumā;  

• Rīgas vēsturiskā centra publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma izstrāde, tai skaitā 

sadarbība ar SIA “ALPS Ainavu darbnīca” darbā pie publiskās ārtelpas vadlīniju 

izstrādes; 

• izvērtēta Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta sagatavotā informācija par 

pašvaldības īpašumā esošajām zaļajām teritorijām, papildinot un precizējot teritoriju 

sarakstu, ar mērķi nākotnē izstrādāt saistošos noteikumus zaļo teritoriju 

apsaimniekošanai; 

• Tērbatas ielas slēgšanas autotransportam eksperimenta izvērtēšana. Eksperimenta 

pētnieciskās metodoloģijas sagatavošana, aptauju un dalībnieku aktivitāšu uzskaites 

veikšana, iegūto datu apkopošana un analīze. Sadarbība ar pētnieciskajām 

organizācijām RTU un LU, to veikto pētījumu un secinājumu apkopošana un 

prezentācija pašvaldībā un masu mēdijos; 

• izvērtēti piegulošo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti - Jūrmalas 

pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi, Ropažu novada, Olaines novada, Mārupes 

novada teritorijas plānojumu redakcijas un sagatavoti atzinumi par tiem;  

• atzinumu sagatavošana Rīgas domes Īpašuma departamenta un izpilddirekciju 

vajadzībām par nekustamo īpašumu izmantošanas iespējām un iespējām tos 

atsavināt vai pārņemt pašvaldības īpašumā; 

• sagatavots un nosūtīts LR Saeimai Rīgas pašvaldības viedoklis par grozījumiem 

Teritorijas attīstības plānošanas likumā; 

• nosacījumi un atzinumi tematiskajiem plānojumiem dzīvojamo māju funkcionāli 

piesaistāmo zemesgabalu noteikšanai. 
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Dalība komisijās, padomēs, konkursos, projektos: 

• dalība pilsētbūvniecisku konkursu komisijās - Sudrabsalas projekts, Bērnu klīniskās 

slimnīcas piebūves konkurss, Zunda parks; 

• sadarbība ar RISEBA studentiem apkaimju publiskās ārtelpas uzlabošanas projektu 

priekšlikumu izstrādē un prezentācijā apkaimju iedzīvotājiem; 

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

apmaiņas veicināšana ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai Starptautiskās 

pilsētsadarbības programmas (IUC) ietvaros” aktivitātēs; 

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

UrbCulturalPlanning” darba grupā; 

• dalība projekta „Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas 

apkaimēs” darba grupā. 

• dalība Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas 

lokālplānojuma sabiedrības iesaistes nodrošināšanā; 

• dalība Rīgas pilsētas būvvaldes padomē; 

• dalība Baltijas Pilsētu Apvienības Pilsētplānošanas komisijā; 

• dalība Valsts zemes dienesta kadastrālā zonējuma izstrādē; 

• dalība Latvijas Pašvaldību savienības sanāksmēs ar dažādām institūcijām par 

aktuālajiem attīstības plānošanas jautājumiem; 

Ilgtspējīgas mobilitātes plānošanas ietvaros: 

• Rail Baltica lokālplānojuma izstrāde (procesa administrēšana, sākotnējo plānošanas 

nosacījumu sagatavošana, atzinumu gatavošana, pašvaldības plānošanas 

dokumentos ietverto risinājumu pilnveidošana un iestrāde lokālplānojumā, 

mobilitātes risinājumu skaidrošana sabiedrības līdzdalības pasākumos); 

• Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas un Rīgas 

mobilitātes vīzijas izstrāde; 

• projektu sagatavošana Eiropas noturības un atveseļošanās fondam; 

• pašvaldības līdzdalības nodrošināšana Latvijas dzelzceļa modernizācijas projektā; 

• līdzdalība jaunā teritorijas plānojuma transporta plānošanas sadaļas izstrādē; 

• līdzdalība Sustainable urban mobility and commuting in Baltic States (SUMBA) 

projektā. Transporta plūsmu simulācijas modeļa atjaunošana un datu bāzes 

uzturēšana; 

• transporta plūsmu simulācijas modeļa pielietošana mobilitātes plānošanas projektos; 

• līdzdalība pagaidu velojoslu risinājumu sagatavošanā; 

• līdzdalība elektrouzlādes infrastruktūras integrēšanas pilsētvidē jautājumu 

risināšanā; 

• ielu sarkano līniju datu bāzes uzturēšana; 

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

- ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030. gadam; 

- vidēja termiņa stratēģija 2021.-2027. gadam; 

• lokālplānojumu un detālplānojumu nosacījumu un atzinumu gatavošana par 

mobilitātes plānošanas sadaļu. 

 

Lokālplānojumu izstrāde un īstenošana 

2020. gadā sagatavoti un pieņemti 5 Rīgas domes lēmumi par lokālplānojumu izstrādes 

uzsākšanu: 

• 19.06.2020. Rīgas domes lēmums Nr. 422 “Par zemesgabala Tumes ielā 25 

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

izstrādes uzsākšanu”; 
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• 07.07.2020. Rīgas domes lēmums Nr. 520 “Par teritorijas Ūdeļu ielā 1 

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

izstrādes uzsākšanu”; 

• 11.07.2020. Rīgas domes lēmums Nr. 576 „Par zemesgabalu Remtes ielā 21, 

Remtes ielā 19A un Kārļa Ulmaņa gatvē b/n lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas 

plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu ”; 

• 16.12.2020. Rīgas domes lēmums Nr. 209 “Par teritorijas Juglas ielā 95 

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

izstrādes uzsākšanu”; 

• 16.12.2020. Rīgas domes lēmums Nr.210 “Par teritorijas starp Gustava Zemgala 

gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi 

lokālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”. 

2020.gadā sagatavoti un pieņemti 3 Rīgas domes lēmumi par lokālplānojuma redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai: 

• 06.03.2020. Rīgas domes lēmums Nr. 46 “Par zemesgabala Ēvalda Valtera ielā 44 

lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai”; 

• 08.05.2020. Rīgas domes lēmums Nr. 261 “Par zemesgabala Kadagas ielā 3 

lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”; 

• 16.12.2020. Rīgas domes lēmums Nr. 211 “Par teritorijas starp Kaivas ielu, Augusta 

Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu lokālplānojuma redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. 

2020. gadā sagatavoti un pieņemti 2 Rīgas domes lēmumi par lokālplānojumu 

apstiprināšanu: 

• 06.08.2020. Rīgas domes lēmums Nr. 624 “Par zemesgabalu Maskavas ielā 

(kadastra Nr. 01001250221, kadastra Nr. 01001250267) lokālplānojuma 

apstiprināšanu”; 

• 17.09.2020. Rīgas domes lēmums Nr. 715 “Par zemesgabala Kadagas ielā 3 

lokālplānojuma apstiprināšanu”. 

2020. gadā saskaņoti 172 zemes ierīcības projekti. 

 

Rīgas vēsturiskais centrs 

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas tematisko plānojumu izstrāde 2020. gadā: 

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

ārtelpas tematiskā plānojuma; 

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

Publiskās ārtelpas attīstības vadlīniju vispārīgās daļas un vadlīniju grafiskā dizaina 

izstrāde”. 

2020. gadā pieņemts Rīgas domes lēmums par lokālplānojuma uzsākšanu: 

• 19.06.2020. Rīgas domes lēmums Nr. 423 “Par Rīgas Tehniskās universitātes 

kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības 

zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”. 

2020. gadā pieņemts Rīgas domes lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu izdošanu: 

• 17.04.2020. Rīgas domes lēmums Nr.245 “Par zemesgabala Anglikāņu ielā 5 

(kadastra apzīmējums 01000080012) lokālplānojuma redakcijas apstiprināšanu” un 

17.04.2020. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.14 “Zemesgabala Anglikāņu ielā 5 

(kadastra apzīmējums 01000080012) lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un 

apbūves saistošie noteikumi”. 
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2020. gadā turpinājās darbs pie Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma izstrādes. 

2020. gadā tika sniegta informācija par zemes ierīcības projektu atbilstību Rīgas vēsturiskā 

centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam – 27 gab un saskaņoti 42 

apgrūtinājumu plāni Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā. 

Līdzdalība starptautiskajās organizācijās un starptautiskā sadarbība 2020. gadā: 

• dalība Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācijas OWHC darbā, OWHC 

Centrālās un Austrumeiropas reģionālā sekretariāta darbs - 01.10.2020. piedalīšanās 

vebinārā un reģionālajā sanāksmē, ko organizēja Varšava; 

• OWHC Ziemeļrietumu Eiropas un Ziemeļamerikas reģionālā sekretariāta darbs - 

13.10.2020. piedalīšanās vebinārā “Livability in World Heritage Cities” un 

reģionālajā sanāksmē, ko organizēja Luksemburga; kopā ar RD Ārlietu pārvaldi; 

• 2020. gada septembrī piedalīšanās OWHC un Meksikas Pasaules mantojuma pilsētu 

asociācijas organizētajā aptaujā “Livability in World Heritage historic cities” 

(Pilsētvides attīstības pārvalde, Stratēģiskās vadības pārvalde); 

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

apmaiņas veicināšana ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai Starptautiskās 

pilsētsadarbības programmas (IUC) ietvaros” vairāku webināru sagatavošanā 

(prezentācijas “Winter City Riga” un ”Green Streets”) un norisē; 

• dalība starptautiskā apmācību nedēļā “Mantojuma zināšanas un mediācija" 

(Heritage Knowledge and Mediation), attālināti (organizēja sadraudzības pilsēta 

Bordo, Francija un "Francijas ievērojamo vietu un pilsētu asociācija" (Sites & Cités 

remarquables de France)); 

• dalība starptautiskā projekta “UNESCO Pasaules mantojuma vietu pārvaldības 

veicināšana Viļņā, Rīgā un Tallinā” (Advancement of UNESCO World Heritage 

sites’ maintenance  in Vilnius, Riga and Tallinn). 09.-10.07.2020. Rīgā tika 

noorganizēts projekta uzsākšanas pasākums (Pilsētvides attīstības pārvalde 

sadarbībā ar Projektu vadības pārvaldi). Notika Viļņas, Tallinas un Rīgas galveno 

ekspertu UNESCO Pasaules mantojuma saglabāšanā tikšanās un seminārs ar 

iesaistīto Rīgas pašvaldības un valsts institūciju pārstāvju un uzaicināto profesionālo 

augstākās izglītības iestāžu pārstāvju piedalīšanos. Pasākuma gaitā tika atklāta un 

Rīgas Rātsnamā vienu mēnesi bija skatāma izstāde “Viļņas vecpilsētas saglabāšana 

un uzturēšana 1994.-2019.” (Preservation and maintenance of Vilnius Old Town 

1994-2019). 2020. gada oktobrī izstāde tika izvietota Rīgas tehniskās universitātes 

Arhitektūras fakultātē. 

Projekta “Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas 

lokālplānojuma robežas paplašināšana un paplašinātās teritorijas lokālplānojuma izstrāde” 

izpildes ietvaros veikts apjomīgs darbs pie sabiedrības iesaistes programmas īstenošanas: 

• 21.01.2020. parakstīts memorands par sadarbību publiskās lietošanas dzelzceļa 

līnijas “Rail Baltica” Rīgas posma lokālplānojuma izstrādes ietvaros starp Rīgas 

pašvaldību un NVO, kuram šobrīd aktīvi pievienojušās 14 organizācijas. Tā mērķis 

ir sekmēt informētību, nodrošināt iesaisti, sniegt informāciju, uzklausīt viedokļus un 

apspriest lokālplānojuma risinājumus. Sadarbības memorands ir atvērts 

parakstīšanai citām nevalstiskajām organizācijām, kas atbalsta memoranda mērķus 

un vērtības; 

• 5 publiskās diskusijas ar mērķi informēt un uzklausīt iedzīvotājus, nevalstiskās 

organizācijas, Rīgas apkaimju biedrības un citas ieinteresētās puses par līdz šim 

izstrādātajiem risinājumiem; 

• 4 darba grupas un 2 darbsemināri ar sadarbības memorandu dalībniekiem jauktās 

darba grupās ar mērķi detalizēti diskutēt par plānotajiem risinājumiem, saņemt 

sabiedrības pārstāvju priekšlikumus un viedokļus, kā arī iespēju rast kompromisu. 
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Darba grupu diskusijas rezultāti un izskanējušie jautājumi ir par pamatu 

sekojošajām publiskajām diskusijām; 

• Trases posmu no Imantas līdz Zasulauka stacijai apsekošana dabā ar mērķi apsekot 

un uzklausīt biedrību jautājumus un viedokli par vēlamajiem risinājumiem 

konkrētajā trases posmā; 

• 3 individuālās tikšanās ar nevalstisko organizāciju un profesionālo organizācijas 

pārstāvjiem ar mērķi uzklausīt konkrētas apkaimes vai interešu grupas pārstāvju 

viedokli, detalizēti pārrunāt un padziļināti, skaidrot iespējamos risinājumus. 

 

Rīgas ilgtermiņa attīstības plānošana un uzraudzība 

2020. gadā Departaments veica Rīgas attīstības programmas 2014.−2020. gadam Rīcības 

plāna un Investīciju plāna aktualizāciju 2019.-2020.gadam, kas tika apstiprināti ar Rīgas domes 

06.03.2020. lēmumu Nr.47 “Par aktualizētā Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam 

Rīcības plāna un Investīciju plāna 2019.–2020. gadam apstiprināšanu”. Tāpat tika veiktas divas 

ārpuskārtas Rīgas attīstības programmas 2014.−2020. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 

2019.−2020. gadam aktualizācijas, kuras 19.06.2020. un 15.07.2020. Rīgas dome apstiprināja ar 

lēmumiem Nr.509 “Par aktualizētā Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Rīcības 

plāna un Investīciju plāna 2019.–2020. gadam apstiprināšanu” un  Nr.595 “Par grozījumiem 

Rīgas domes 19.06.2020. lēmumā Nr. 509 “Par aktualizētā Rīgas attīstības programmas 2014.–

2020. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 2019.–2020. gadam apstiprināšanu”.  

2020 .gadā turpinājās darbs pie ACTO ERP Projektu vadības moduļa (PVM) izstrādes, kas 

tika īstenots projekta “Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plānu aktualizācijas un 

uzraudzības elektroniskās sistēmas izveide” (PVS ID 3890) ietvaros. Projekta mērķis ir 

nodrošināt Pašvaldības iestāžu  un  struktūrvienību  projektu  un  attīstības  ieceru sistemātisku 

uzskaiti (plānošana, uzraudzība) un efektīvu pārvaldību. Darbības tiks turpinātas arī 2021.gadā, 

kad tiek plānota sistēmas nodošana produkcijas vidē. 

Tāpat tika veikts esošās Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam darbības termiņa 

pagarinājums līdz Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam apstiprināšanai.2020. gadā 

turpinājās darbs pie Rīgas attīstības programmas 2021.−2027. gadam izstrādes, kas ietvēra gan 

darbu vadības, gan tematisko darba grupās, kā arī vedot atsevišķas sarunas ar nozaru 

departamentiem un speciālistiem. Kopumā 2020. gadā norisinājās 2 vadības darba grupas 

sanāksmes, kuru laikā tika apstiprināts 2020. gada aktivitāšu plāns, akceptēta pieeja par to kā 

veidot projektu sadaļu rīcības un investīciju plāniem, kā arī apstiprināts pilnveidotais Stratēģiskās 

daļas projekts un Rīgas attīstības programmas 2021.−2027. gadam izstrādes tālākais process – 

Rīcības plāna un Invetīciju plāna izstrādes uzsākšana.Tāpat tika turpināts darbs tematiskajās 

darba grupās, kopumā noorganizējot 13 sanāksmes (vidēji katrā sanāksmē piedalījās ap 15-20 

dalībnieku). Šo sanāksmju organizēšana turpināsies 2021. gadā. 

2020. gada 6. un 7. augustā tika organizēti vebināri par Attīstības programmas 2021.−2027. 

gadam Stratēģiskās daļas projektu, lai uzklausītu dažādu pušu viedokļus un diskutētu par 

sagatavoto projekta redakciju. Tajos tika iesaistīti pašvaldības, valsts iestāžu, nevalstisko 

organizāciju pārstāvji un citi dalībnieki, kuriem pirms vebināra norises tika izsūtīts sagatavotais 

apspriežamais materiāls un lūgts sniegt komentārus un priekšlikumus tā pilnveidei gan vebināru 

laikā, gan pēc tiem. Kopumā abās dienās piedalījās aptuveni 132 dalībnieki.  

Tāpat 2020. gadā turpinājās Rīgas un Pierīgas partnerības stiprināšana, 4. septembrī 

aizvadot darbnīcu ar Rīgas metropoles areāla pašvaldībām, lai veidotu kopīgu izpratni par 

reģionālās un vietājās nozīmes projektiem, kā arī apspriestu tālākos sadarbības soļus dažādu 

kopīgu projektu ideju veidošanā. Tika izveidots arī kopējs materiāls par katras pašvaldības 

identificētajām vēlamajām sadarbības projektu idejām. 2021. gadā turpināsies sadarbības 

stiprināšanu un divpusēju sanāksmju organizēšana ar iesaistītajām pašvaldībām.  
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Paralēli Rīgas attīstības programmas 2021.−2027. gadam izstrādei norisinās arī stratēģiskās 

ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata izstrāde. Pārskatu publiskajai apspriešanai plānots 

nodot 2021. gadā kopā ar Rīgas attīstības programmas 2021.−2027. gadam 1. redakciju. 

Papildus Departamenta speciālisti 2020. gadā sagatavoja un sniedza prezentācijas par Rīgas 

pilsētas attīstību sekojošām institūcijām un ārvalstu delegācijām: 

• prezentācijas “Rīgas pilsētas attīstības stratēģiskā plānošana un uzraudzība” 

sniegšana Kišiņevas pašvaldības Bujukani sektora delegācijas uzņemšanas 

pasākumā; 

• prezentācijas “Vides datu atklāšana: Rīgas pilsētas praktiskā pieredze” sniegšana 

starptautiskās organizācijas “Baltijas pilsētu savienība” (Union of the Baltic Cities) 

rīkotajā tīmekļa seminārā “UBC Sarunas par labo praksi starptautiskās nevalstiskās 

organizācijas “Carbon Disclosure Project” aptaujas anketas aizpildīšanā”; 

• prezentācijas “Rīgas pilsētas praktiskā pieredze ilgtspējīgas attīstības mērķu 

īstenošanā” sniegšana Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā Eiropas Savienības-

Austrumu partnerības Vietējo līderu forumā; 

• prezentācijas “Pilsētas attīstības datu uzraudzības un novērtēšanas prakse Rīgā” 

sniegšana Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” rīkotajā 

tīmekļa seminārā “Datu analīze un rezultātu novērtēšana”; 

• projekta “Rīgas pilsētas un Edmontonas pilsētas (Kanāda) pieredzes apmaiņas 

veicināšana ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai Starptautiskās pilsētsadarbības 

programmas (IUC) ietvaros” ietvaros organizēti vebināri pilsētu savstarpēji 

noslēgtajā sadarbības līgumā noteikto sadarbības jomu pieredzes pārnesei – sniegta 

prezentācija par Rīgas – Edmontonas pieredzes apmaiņas projekta īstenošanu. 

2020. gadā tika nodrošināta Departamenta speciālistu dalība pasākumos, kas saistīti ar 

stratēģisko plānošanu un pilsētplānošanu. Departamenta speciālisti piedalījušies Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkotajā Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta 

finansējuma konkursa komisijā, projektu konkursa “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un 

piederības veicināšanai” vērtēšanas komisijā.  

Stratēģijas uzraudzības sistēmas ietvaros sagatavots 2019. gada pārskats par Rīgas 

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

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

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

attīstības plānošanas dokumentiem (pārskats apstiprināts ar Rīgas domes 16.12.2020. lēmumu 

Nr.208 “Par pārskata “2019. 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 pētījumu “Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāte un 

pieejamība Rīgas 58 apkaimēs”, kura ietvaros 23 pakalpojumiem tika novērtēta to 

kvalitāte un pieejamība Rīgas apkaimēs; 

• 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. 

Vienlaikus pārskata sagatavošanas ietvaros tika veikts ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 

īstenošanas novērtējuma Rīgas pilsētā. 

http://www.sus.lv/
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Tāpat norisinājās darbi pie telpiskā monitoringa, kura ietvaros pētīti dati un metodes. 

Sadarbībā ar Demos Helsinki Oy tika veikta analīze par telpisko rādītāju pielietošanu Rīgas 

attīstības programmas ietekmes novērtēšanā. 

 

Projektu sagatavošana un administrēšana 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) 2020. gadā 

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

2020. gadā tika uzsākta 4 (četru) jaunu projektu īstenošana: 

1. Projekts “Jaunu lietus ūdens attīrīšanas risinājumu testēšana bīstamu vielu un toksīnu 

ieplūdes ierobežošanai Baltijas jūrā (CleanStormWater)”:  

Projekta mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt jaunus lietus ūdens attīrīšanas risinājumus, kas 

efektīvi attīra lietus ūdeņus, kā arī nodrošina ūdens kvalitātes monitoringu. 

2020.gadā veiktas šādas aktivitātes: 

• izveidota projekta vietējā konsultatīvā darba grupa; 

• veikta aptauja ar mērķi noskaidrot esošo situāciju dabā balstītu lietusūdens 

attīrīšanas risinājumu plānošanā, būvniecībā un ekspluatācijā Baltijas jūras reģiona 

valstu pilsētās. Anketēšanā tika iesaistīts plašs respondentu loks arī no Latvijas 

(galvenokārt pašvaldības iestādes); 

• pamatojoties uz iepriekš veiktu aptauju, ir apkopoti anketēšanas laikā iegūtie 

rezultāti, identificējot galvenās problēmas un labās prakses piemērus dabā balstītu 

lietusūdens attīrīšanas risinājumu plānošanas, būvniecības un ekspluatācijas 

posmos; 

• veikta pilotteritoriju datu vākšana un apkopošana. 

2. 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. 

Iesaistot RTU, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” studentus un 

Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotājus, izstrādāti labiekārtojuma un teritoriju attīstības 

priekšlikumi. Atbilstoši sagatavotajiem priekšlikumiem izstrādāta būvniecības ieceres 

īstenošanas dokumentācija. 2020.gada decembrī noslēgti būvniecības līgumi par 

publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbiem Lomonosova ielā 12C, Maskavas forštatē un 

Duntes ielā, Sarkandaugavā. Vienlaikus 2020.gada decembrī noslēgts būvuzraudzības 

līgums.  

3. Projekts “UNESCO Pasaules mantojuma vietu pārvaldības veicināšana Viļņā, Rīgā un 

Tallinā”: 

Projekta mērķis ir attīstīt starppilsētu sadarbības un datu platformu, atspoguļojot 

situāciju un progresu UNESCO Pasaules mantojuma teritoriju – pilsētu vēsturisko 

centru pārvaldībā trīs Baltijas valstu galvaspilsētās: Viļņā, Rīgā un Tallinā. 

2020.gadā veiktas šādas aktivitātes: 

• 09.-10.06.2020. tika organizēta tematiskā sanāksme Rīgā, lai diskutētu par 

sasniegumiem Baltijas valstu galvaspilsētu vēsturisko centru pārvaldībā un 

mūsdienu norisēm vēsturisko centru pilsētvidē; 

• uzsākts darbs pie interaktīvas platformas izveides kultūras un pārvaldības 

informācijas sagatavošanai un izplatīšanai starp projekta partneriem. 

4. Projekts “Koncepcijas izstrāde un metu konkurss Rīgas zinātnes, inovāciju un klimata 

pārmaiņu centra izveidei”  

Projekta mērķis ir koncepcijas izstrāde Rīgas zinātnes, inovāciju un klimata pārmaiņu 

centra (turpmāk – ZIKC) izveidei un metu konkursa norise, lai iegūtu saturiski 

augstvērtīgāko risinājumu ZIKC izveidei. 
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2020.gadā uzsākts darbs pie stratēģiskās koncepcijas izstrādes. 

2020. 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. 

2020.gadā projekta pilotteritorijām Rīgā – Mangaļsalā, Daugavgrīvā un Vakarbuļļos 

veiktas sekojošas aktivitātes: 

• sagatavoti un uzsākti projekta gala ziņojumi par veiktajām praktiskajām darbībām 

biotopu un sugu aizsardzībai dabas parkā; 

• veiktas vairākas sabiedrību izglītojošas un informējošas aktivitātes; 

• sagatavotas īsfilmas par veiktajām praktiskajām darbībām biotopu un sugu 

aizsardzībai dabas parkā; 

• notikusi LIFE “CoHaBit” starptautiskā konference “Piekrastes biotopu ilgtspējīga 

apsaimniekošana un aizsardzība”. 

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. 2020. gadā veiktas sekojošas aktivitātes:  

• projekta laikā izveidotajā platformā “Baltic Smart Water Hub” (Vieda ūdens 

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

un publicēti lietusūdens pārvaldības piemēri no Latvijas. 

• piesaistīti eksperti no Latvijas, kas reģistrējuši savu dalību platformā “Baltic Smart 

Water Hub”, izveidojot publiskus profilus un apņemoties veicināt sadarbību starp 

Baltijas jūras reģiona valstu jomas ekspertiem, kā arī brīvprātīgi piekrītot savas 

kontaktinformācijas publicēšanai saziņai ar interesentiem. 

• projekta laikā ir veikta Baltijas jūras reģionu pilsētu anketēšana, ar mērķi iegūt 

kvalitatīvos un kvantitatīvos datus rekomendāciju izstrādei. Kopumā ir veikta gan 

anketēšana, gan intervijas noskaidrojot informāciju par tiesību aktiem integrētas 

lietusūdens pārvaldībā un esošo situāciju lietusūdens pārvaldības jomā praktiskā 

līmenī vairāk 21 Eiropas pilsētā. 

• balstoties uz anketēšanas un interviju laikā iegūtajiem rezultātiem un iWater 

projekta pieredzi, ir izstrādāti priekšlikumi ilgtspējīgu lietusūdens pārvaldības 

risinājumu integrēšanai politikas un plānošanas dokumentos, sniedzot ieguldījumu 

Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam  ieviešanas Rīcības plāna 

izstrādē  – “Regional and National Policy Recommendations for Implementing the 

Integrated Stormwater Management in the Baltic Sea Region”. 

• projekta laikā ir izstrādātas vairākas publikācijas par lietus ūdens pārvaldības 

tēmām, kas publicētas projekta mājaslapā - http://www.bsrwater.eu/ .  

• projekta laikā veiktās anketēšanas laikā iegūtie rezultāti apkopotā veidā prezentēti 

UBC organizētajos starptautiskajos vebināros.  

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.  

2020.gadā veiktas sekojošas aktivitātes: 
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• turpināts darbs pie vietējās kultūras plānošanas projektu ieviešanas Bolderājas un 

Sarkandaugavas apkaimēs, t.sk. ieviesta kartēšanas, vizionēšanas un līdzradīšanas 

aktivitātes; 

• organizēta prakses laboratorija/seminārs par tēmu “Sociālā inovācija pilsētās”; 

• uzsākts darbs pie Minecraft spēļošanas aktivitātes ieviešanas Bolderājas Mūzikas un 

mākslas skolā. 

4. Projekts “North Star Film Alliance”: 

Projekta mērķis ir palielināt eksportu Igaunijas, Latvijas un Somijas filmu ražošanas 

nozarē. 2020. gadā veiktas sekojošas aktivitātes: 

• izveidota online platforma un dažādi informatīvi materiāli (video, brošūras, 

reklāmas starptautiski nozīmīgos industrijas izdevumos, u.c.) komunikācijai par 

reģionu un to industriju piedāvājumu; 

• piesaistīti divi industrijas Aģenti projekta reģiona pārstāvniecībai Ziemeļamerikā un 

Āzijā (Japānā un Dienvidkorejā);  

• organizēti starptautiski industrijas pasākumi un mērķa tirgus vizītes, kurus pēdējā 

mirklī nācās sākotnēji pārcelt, pēcāk atcelt globālās pandēmijas COVID-19 dēļ. 

Aktivitātes vēlāk pārplānotas tiešsaistes pasākumos – organizētas B-to-B tikšanās ar 

ietekmīgākajām Ziemeļamerikas studijām un producentiem, kā arī organizēti divi 

informatīvi pasākumi tiešsaistē Japānas un Ziemeļamerikas industrijas pārstāvjiem; 

• organizēta un īstenota Ziemeļamerikas aģenta reģiona iepazīstināšanas vizīte (FAM 

tūre) Latvijā, Igaunijā un Somijā. Savukārt Āzijas aģenta vizīte tika atcelta globālās 

pandēmijas COVID-19 dēļ; 

• izstrādāti vairāki rīki un pārskati tālākai industrijas attīstībai un sadarbības 

uzlabošanai kā ar mērķa tirgiem, tā arī reģionāli. 

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

Projekta mērķis ir veicināt atbalstu resursu efektivitātes uzlabošanai Eiropas pilsētu 

teritorijās, tostarp teritorijās ar zemu iedzīvotāju blīvumu un perifēros reģionos.  

2020.gadā veiktas šādas aktivitātes: 

• iesaistot Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 

Latvijas Pašvaldību savienības un Rīgas plānošanas reģiona pārstāvjus vietējā darba 

grupā, turpināts darbs pie Rīgas metropoles areāla sadarbības stiprināšanas;  

• noritējis aktīvs darbs pie saturisko ziņojumu izstrādes. Ziņojumu ietvaros tika 

novērtēta līdzšinējā teritoriālo investīciju ieviešana pilsētā un apzināta esošā 

situācija un vajadzības Rīgas metropoles areālā. Iegūtie rezultāti un labās prakses 

piemēri tiks izmantoti pieredzes apmaiņai partneru starpā un nākamā plānošanas 

perioda Kohēzijas politikas ieviešanas efektivitātes uzlabošanai;  

• uzsākta rīcības plāna izstrāde Eiropas Savienības fondu atbalsta instrumentu 

pilnveidošanai Rīgas un Rīgas metropoles areāla ilgtspējīgas attīstības 

veicināšanai un sadarbības modeļa priekšlikuma izveidei, lai īstenotu 

Rīgas metropoles areāla pilsētvides sadarbības projektus. 

6. 2020. gadā noslēdzās arī starptautiskās sadarbības projekta „Ilgtspējīga mobilitāte 

pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās” (SUMBA) ietvaros 

transporta simulācijas modeļa (TSM) EMME atjaunošana.  

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

veicināšana ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai Starptautiskās pilsētsadarbības 

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

• izstrādāts pieredzes apmaiņas rīcības plāns pilsētu ilgtspējīgas attīstības jautājumos; 

• īstenots pieredzes pārneses ar sadarbības pilsētu vebināru cikls par tēmām: 1. 

District Energy; 2. Green Streets & Markets; 3. Data modelling; 4. Economic 

development - Business Case; 5. Electric transportation in cities; 6. Carbon 
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Accounting, 7. Deep energy retrofits; 8. Winter city un 9. pieredzes apmaiņas 

vebinārs ar Lahti pilsētu (Somija) "Tracking the personal carbon footprint of 

residents Learning from Lahti's CitiCap Program”; 

• dalība Eiropas Savienības un Ziemeļamerikas pilsētu sadarbības noslēdzošajā 

pasākumā. 

2020. gadā uzsākās sekojošu projektu būvniecības ieceru realizācija: 

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.  

2020.gadā veiktas šādas aktivitātes: 

• uzsākti būvdarbi – lietusūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmas izveide, J.Daliņa 

ielas izbūve ar apakšzemes komunikāciju ieguldīšanu un pagaidu ceļa izbūve 

J.Dikmaņa ielā; 

• turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas process projekta ietvaros izbūvējamās 

infrastruktūras izbūves vajadzībām. 

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 būvniecības darbi tiks realizēti Buļļupes labajā krastā, Bolderājas apkaimē un tiks 

izbūvēts aizsargdambis 1.9 km garā posmā gar Lielo ielu – no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai. 

2020. gadā uzsākti būvniecības  darbi - aizsargdambja kodola izveide, lietus kanalizācijas 

novadīšanas sistēmas izbūve, kā arī krasta stiprinājuma izbūve. 

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. 

2020. gadā uzsākti 1. un 2.kārtas būvdarbi.  

Vienlaikus 2020.gadā tika turpināta projekta “Mūkusalas ielas krasta promenādes 

būvprojekta izstrāde” īstenošana, izstrādājot Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūves 

būvprojektu un kuras ietvaros vienlaikus tiek veikta būvprojekta ekspertīze. 

 

Rīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana 

2020.gadā darbību uzsāka pašvaldības organizēta Viedpilsētas darba grupa, kas kalpo kā 

komunikācijas platforma starp pašvaldību, tās struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām no vienas 

puses un uzņēmējiem, akadēmisko sektoru un valsts pārvaldes iestādēm no otras puses.  Darba 

grupas ietvaros un arī ārpus tiem tiek virzīti pašvaldības viedās attīstības iniciatīvas. Tāpat 

viedpilsētas tematikas ietvaros 2020. gada beigās tika aizsākta pilotteirtoriju kartēšana un 

plānošana, lai 2021. gadā tās jau varētu iedzīvināt Ķīpsalā, Torņakalnā un VEF teritorijās. 

2020. gadā organizēta Rīgas un tajā strādājošo nekustamā īpašuma nozares uzņēmumu 

reprezentācija Eiropā nozīmīgākajā nekustamā īpašuma un investīciju izstādē – forumā „MIPIM 

2020”, veikti papildinājumi un izmaiņas, sekojot līdzi globālas pandēmijas COVID-19 

notikumiem un izstādes pārceltajai norisei. Turpinās reprezentācijas sagataves darbi pārceltajai 

dalībai “MIPIM 2021”. Sapulcēti 11 partneri un izveidota saistoša platforma pilsētas partneriem 



WWW.RDPAD.LV 

 

11 

un potenciālajiem investoriem, par galveno vadmotīvu izraugoties viedpilsētas, Rail Baltica un 

Starptautisko biznesa pakalpojumu centru attīstību. Izveidota arī informatīva tiešsaistes 

platforma, kurā pieejama informācija par partneriem un plānoto reprezentāciju izstādē. 

2020. gadā veiktas sekojošas aktivitātes projekta “North Star Film Alliance” (projekta 

mērķis ir palielināt eksportu Igaunijas, Latvijas un Somijas filmu ražošanas nozarē) ietvaros : 

• izveidota online platforma un dažādi informatīvi materiāli (video, brošūras, reklāmas 

starptautiski nozīmīgos industrijas izdevumos, u.c.) komunikācijai par reģionu un to 

industriju piedāvājumu. 

• piesaistīti divi industrijas Aģenti projekta reģiona pārstāvniecībai Ziemeļamerikā un 

Āzijā (Japānā un Dienvidkorejā);  

• veikti divi iepirkumi par industrijas pasākumu organizēšanu (starptautiskā festivālā un 

mērķa tirgū Seulā), kā arī par reģiona iepazīstināšanas (FAM) tūru organizēšanu mērķa 

tirgus industrijas pārstāvjiem Latvijā, Igaunijā un Somijā; 

• organizēti starptautiski industrijas pasākumi un mērķa tirgus vizītes, kurus pēdējā mirklī 

nācās sākotnēji pārcelt, pēcāk atcelt globālās pandēmijas COVID-19 dēļ. Aktivitātes 

vēlāk pārplānotas tiešsaistes pasākumos – organizētas B-to-B tikšanās ar 

ietekmīgākajām Ziemeļamerikas studijām un producentiem, kā arī organizēti divi 

informatīvi pasākumi tiešsaistē Japānas un Ziemeļamerikas industrijas pārstāvjiem. 

• organizēta un īstenota Ziemeļamerikas aģenta reģiona iepazīstināšanas vizīte (FAM 

tūre) Latvijā, Igaunijā un Somijā. Āzijas aģenta vizīti tika atcelta globālās pandēmijas 

COVID-19 dēļ.  

• izstrādāti vairāki rīki un pārskati tālākai industrijas attīstībai un sadarbības uzlabošanai 

kā ar mērķa tirgiem, tā arī reģionāli. 

2020. gadā Departamenta pārziņā pārgāja Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma 

programmas „Rīgas filmu fonds” ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā konkursa administrēšana un 

turpinājās darbs pie 2020.gada konkursa organizēšanas un administrēšanas. Plānotā Rīgas 

pašvaldības līdzfinansējuma summa bija 800 000 eiro. Konkursa rezultātā tika atbalstīti 6 filmu 

projekti par kopējo līdzfinansējuma summu 634 617 eiro, atstājot Latvijā un Rīgā saskaņā ar 

projektu atskaitēm atbalstāmajās izmaksās 3 135 529 eiro. Kopumā ar pieejamo līdzfinansējuma 

budžetu atbalstam tika apstiprināti 7 filmu projekti, taču viens to tiem rudenī atsauca pieteikumu 

filmēšanas datumu maiņas dēļ. 

2020. gadā turpinājās darbs pie Rīgas domes grantu programmas „Atspēriens” konkursu 

administrēšanas. Programma ļoti veiksmīgi fokusējās uz zināšanās vai tehnoloģijās balstītiem 

tehniskiem risinājumiem un tika saņemti 66 pieteikumi. Kopējais grantu apjoms bija 3 x 25 000 

eiro un konkursā atbalstu saņēma 3 labākie pretendenti. 

2020. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja darbu ar 2018. gadā izveidoto atbalsta 

instrumentu agrīnā stadijā esošām biznesa idejām – “Rīgas drosmes grants”. 2020. gadā 

pieejamais finansējuma apmērs palika nemainīgs - 50 000 euro. 2020. gadā tika atbalstīti 25 

drosmīgi laureāti, kuriem ir vēlme uzsākt savu uzņēmējdarbību. 

2020.gadā tika īstenota de minimis atbalsta programma “Rīgas jauno uzņēmēju apmācība 

Kembridžā”, kuras ietvaros tika nodrošinātas kā teorētiskas, tā praktiskas jauno uzņēmēju 

apmācības un tenniņi. Vairāki programmas absolventi demonstrē lielisku sniegumu biznesa 

mērogošanā, piemēram, lāzera ravēšanas iekārtas “Weedbot” izstrādātāji un būvniecības 

modelēšanas sistēmas “BIMSynch” jau ir piesaistījuši starptautiskas investīcijas. 

2020.gadā Departaments sadarbībā ar Vefresh un Elektronikas un datorzinātņu institūtu 

pieteicās atbalstam Horizon programmā Pilsētas mobilitātes inkubatora izveidei. Projekta ietvaros 

plānots rīkot 48h hakatonu, kura laikā tiks radīti dažādi risinājumi mobilitātes problēmu 

(izaicinājumu) risināšanai. Vēlāk 5-8 labākajiem būs iespēja iziet inkubācijas procesu, testēt 

savus prototipus Rīgas pilsētā un labākajiem arī iespēja prezentēt savas idejas investoriem. 
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2020. gadā turpinājās darbs ar informatīvu materiālu izstrādi par Rīgas ekonomiku. Šajā 

gadā tika izveidotais datu apkopojums vairāk skatīts caur nozaru prizmu un plānots, ka šis 

materiāls veicinātu Rīgas domes vadības dialogu ar visu Rīgā pārstāvēto nozaru uzņēmējiem. 

 

Infrastruktūras nodevas administrēšana 

2020. gadā saņemti ieņēmumi par Pašvaldības nodevu par infrastruktūras uzturēšanu un 

attīstību Rīgā pēc atlaižu atmaksas EUR 1 425 783,42 apmērā. 

2020. gadā ieviešanā bija 32 Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda finansēti projekti, no tiem 

realizēti 7 projekti, savukārt no jauna uzsākti 4 projekti. 2020. gada līdzekļu izlietojums no 

Infrastruktūras fonda projektu realizācijai sasniedza  EUR 1 623 017,66. 

 

 

Vietējais ģeodēziskais tīkls 

2020. gadā turpinājās plānveidīga Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla (turpmāk – VT) 

pilnveidošana: 

• pabeigta VT punktu pilnveidošanas darbi teritorijā “Mežaparks”, kur pilnveidoti 282 

VT punkti un daļēji pilnveidots 31 punkts. 

• pabeigta  paaugstinātas precizitātes nivelēšana Imantā, Sarkandaugavā, Centrā, 

Purvciemā un Juglā.  Nivelēšanas gājienos iekļauti un daļēji pilnveidoti 148 

ģeodēziskie punkti. Gājiena garums – 49,3 km.  

• no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) saņemta informācija par 33 

daļēji pilnveidotiem VT punktiem, kas tika nivelēti ar N1 precizitāti (līnija Daugavgrīva 

– Tīraine).   

• veikta VT pilnveidošana teritorijā “Centrs 2”. Pilnveidoti 70 VT punkti. Daļēji 

atjaunots VT tīkla segments Krasta ielā, kur pilnveidoti 9 VT punkti. Vēl plānots ierīkot 

3 grunts punktu, paredzot to pilnveidošanu 2021.gadā. 

• sastādīt apraksts VT pilnveidošanai A.Čaka ielā. Saņemts LĢIA atzinums. 

Pilnveidošanas darbus plānots veikt 2021. gadā. 

• veikta VT punktu apsekošana teritorijā “Centrs  3”, kur apsekoti 123 VT punkti. 

• lai nodrošinātu VT punktu ilgtermiņa, saglabāšanu, ierīkoti norādes (brīdinājumu) 

stabiņu pie nozīmīgākiem VT punktiem. 2020. gadā kopumā ierīkoti 70 stabiņi.     

• teritorijās “Torņakalns - Āgenskalns” un “Vecrīga” pilnveidotie VT punkti ņemti 

grāmatvedības uzskaitē, kā arī veikta ikgadēja inventarizācija (apsekoti 200 punkti). 

Informācija nodota RD Finanšu departamentam. 

• izveidots kvaziģeoīda modelis – Rīga′20. Modelis testēts RTK režīmā uz 45  Valsts 

ģeodēziskā tīkla punktiem un VT punktiem. Sastādīts pārskats, kas ar pielikumiem 

nosūtīts LĢIA vērtēšanai un publicēšanai  

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 apvidū - apsekoti 140 VT ģeodēziskie punkti un 

nepieciešamības gadījumā sagatavoti akti par VT punktu iznicināšanu.  

Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pēc lietotāja pieprasījuma sagatavoti tehniskie  

noteikumi, ja būvniecības process skar VT punktu vai tā aizsargjoslu un ir nepieciešams VT 

saglabāt, pārvietot, iznīcināt un atjaunot. Kopā izsniegti 64 tehniskie noteikumi un saskaņoti 

vairāki būvniecības projekti. 

Nosūtīta informācija par VT punktu esamību un nosacījumiem, kas jāievēro, veicot vai 

plānojot saimniecisko darbību VT ģeodēzisko punktu aizsargjoslā tiem īpašniekiem, kuriem 
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īpašumu teritorijā atrodas VT ģeodēziskie punkti, un kuriem iepriekš informācija par to netika 

nosūtīta. Kopumā nosūtītas 266 informatīvas vēstules par 317 VT punktiem. 

Ar vairākām Pierīgas pašvaldībām noslēgta vienošanās par sadarbību un līdzdalību 

EUPOS-RĪGA projektā - bāzes stacijas pārvietotas uz Jūrmalas, Ādažu, Salaspils pašvaldību 

pārziņā esošajām ēkām. Veikti priekšdarbi antenu uzstādīšanai. Līdz 2021. gadam pagarināta 

GEO++ GNSMART programmatūras licence, kas ļaus EUPOS lietotājiem saņemt RTK 

labojumu ka tīkla risinājumu. 

 

Ģeotelpiskās informācijas aprite 

GeoRīga 

2020. gada pirmajā pusē turpinājās darbs pie vienotās pašvaldības ģeotelpiskās informācijas 

sistēmas GeoRīga izstrādes un nodošanas lietotājiem – pamatlietotņu izveide un tajās 

publicējamo pamatdatu (pilsētas administratīvā robeža, priekšpilsētu un apkaimju robežas, ielas, 

adreses, kadastra dati, sarkanās līnijas, Rīgas teritorijas plānojuma informācija, Rīgas pilsētas 

vietējā ģeodēziskā tīkla informācija, dažādu ciklu ortofotokartes)– sagatavošana un publicēšana, 

kā arī lietotāja rokasgrāmatas izstrāde.  

2020. gada 5. maijā Rīgas pilsētas pašvaldības darbiniekiem lietošanā tika nodots GeoRīga 

iekšējais portāls, kurā sākotnēji pieejamas 4 lietotnes – Rīgas pilsētas ģeotelpiskie dati, Rīgas 

pilsētas teritorijas plānojumu karte, Ortofotokartes un Ģeodēziskie tīkli Rīgā. Gada nogalē 

sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu izveidota un publicēta 5.lietotne – Rīgas 

pilsētas pašvaldībai piederošās un piekritīgās zemes. 

2020.gada laikā portāla GeoRīga saturs pakāpeniski papildināts gan ar pašvaldībā 

uzturētajiem ģeotelpiskajiem datiem, gan citu datu autoru un uzturētāju datiem, piemēram,  no 

Dabas aizsardzības pārvaldes – īpaši aizsargājamo dabas teritoriju informācija no sistēmas Ozols, 

no LĢIA – valsts ģeodēziskā tīkla informācija un 7 dažādu aerofotografēšanas ciklu 

ortofotokartes, no VARAM – lokālplānojumu un detālplānojumu robežas no Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmas, no privātiem mērniecības uzņēmumiem – augstas izšķirtspējas 

ortofotokartes dažādām Rīgas pilsētas teritorijām, t.sk. Rail Baltica trasei.  

No 81 Rīgas pilsētas pašvaldības nozaru departamentos un Rīgas pilsētas būvvaldē 

uzturētajām ģeotelpisko datu kopām līdz 2020.gada nogalei portālā GeoRīga ir publicētas 36 datu 

kopas, tsk. augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija, pašvaldībai piederīgo un piekritīgo 

īpašumu informācija, vidi degradējošās būves jeb grausti, pašvaldības izglītības, kultūras un 

sporta iestādes un to lietojumteritorijas, gaisa piesārņojuma un trokšņu dati u.c.  

29 no publicētajām pašvaldības datu kopām 2020.gadā ir sagatavoti metadati un publicēti 

portālā GeoRīga. Sakārtota un publicēta dažādu datu slāņu atribūtu informācija, kas pieejama gan 

informatīvajos logos pie objektiem, gan atsevišķās atribūtu tabulās. Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla 

pilnveidotajiem punktiem publicētas arī to centru un atrašanās vietu fotogrāfijas. Visa informācija 

lietotnēs ir savietojama dažādos salikumos atkarībā no lietotāja vēlmēm un nepieciešamības. 

Visai mainīgajai ģeotelpiskajai informācijai 2020.gadā tika piemeklēti un tiek nodrošināti 

piemērotākiem datu aktualizēšanas procesi un biežumi, lai lietotājiem spētu nodrošināt aktuālus 

un esošajai situācijai atbilstošu autoritatīvus datus. 

Papildus jaunu datu slāņu apstrādei un publicēšanai 2020. gadā veikti uzlabojumi portāla 

darbību nodrošinošās programmatūras standarta rīku funkcionalitātē – datu slāņu logrīks 

papildināts ar iespējām meklēt nepieciešamo datu slāni pēc metadatos norādītajiem atslēgas 

vārdiem vai nosaukumā lietotājiem vārdiem, vienlaicīgi ieslēgt un izslēgt visus datu slāņus,  

vienlaicīgi izvērst vai sakļaut visus datu slāņus, kā arī attēlot apzīmējumus ne tikai atsevišķā 

logrīkā, bet arī datu slāņu logrīkā zem konkrētā datu slāņa.  

2020. gadā portāla GeoRīga darba grupas ietvaros sagatavotas portāla GeoRīga procesu 

shēmas, tiesību pieprasīšanas veidlapas, aizpildītas personas datu apstrādes tabulas, kā arī 
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izveidota datu plūsmu tabula, kas tiek papildināta atbilstoši portālā publicētajiem datiem un to 

plūsmai. 

2020. gada jūlijā organizēta portāla GeoRīga lietotāju aptauja. 2020. gada 2. pusgadā 

organizēti un vadīti 8 portāla GeoRīga lietotāju semināri Departamenta un citu pašvaldības 

departamentu darbiniekiem, kā arī deputātiem. No 2020. gada 5. maija līdz gada beigām portālu 

bija apmeklējuši 3 111 lietotāji, apskatot lietotnes 17 891 reizi. Lietotne Rīgas pilsētas 

ģeotelpiskie dati 2020. gadā izmantota 10 926 reizes. 

 

E-pakalpojumi 

Veikts papildinājums e-pakalpojumā Būvju situācijas plāna izsniegšana, papildinot 

pakalpojumu ar informatīvu paziņojumu par pakalpojuma izpildes termiņa un maksas izmaiņām 

paātrinātas izpildes gadījumā. 

 

Datu aprite un sadarbība 

Izsniegtas 16 licences ģeotelpisko datu izmantošanai juridiskām personām un 11 atļaujas 

studentiem ģeotelpisko datu izmantošanai diplomdarbu vai studiju darbu izstrādei. 

Sniegtas konsultācijas Departamenta un citu Rīgas domes struktūrvienību darbiniekiem par 

ģeotelpisko datu sagatavošanu un uzturēšanu ne tikai MicroStation, bet arī QGIS un ArcGIS vidē, 

t.sk. Rīgas pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem Civilās aizsardzības plāna izstrādei. Tāpat 

Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieki konsultēti par ģeotelpiskās informācijas licencēšanu un 

autortiesību atsauču lietošanu grafiskajos dokumentos, kas satur ģeotelpisko informāciju – 

izstrādāti un portālā GeoRīga publicēti uzskatāmi piemēri par konkrētu datu kopu autortiesību 

attēlojumu. 

Turpinājās datu apmaiņa ar SIA “Rīgas ūdens”, A/S “Sadales tīkls”, SIA “RETN Baltic”, 

SIA “Rīgas Satiksme”, AS “Rīgas siltums”, Rīgas pašvaldības aģentūru “Rīgas gaisma” un Rīgas 

brīvostas pārvaldi. Sadarbībā ar AS “Rīgas siltums” un SIA “Rīgas ūdens” veikta izstrādātā 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas tīkla karšu pakalpes (WMS) testēšana, kas 

paplašina datu apmaiņas iespējas. 

2020. gadā Departamenta Ģeomātikas pārvaldes speciālisti piedalījušies 3 Inženiertīklu 

turētāju sadarbības padomes sēdēs (attālināti), kurās Departaments ir oficiāli pārstāvēts ar 

balsstiesībām. Sēdēs  pārrunāts par būvniecības nozares aktualitātem, būvniecības informācijas 

sistēmas ieviešanas gaitu un problēmām, kā arī par izmaiņām būvniecības un saistītās nozares 

regulējošajos normatīvajos aktos. 

 

Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumi 

2020. gadā ieņēmumi no ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem veidoja EUR 

155 280,83 kas ir par EUR 60 119,17 mazāk nekā 2020.gada budžetā plānotie ieņēmumi 

(plānotie ieņēmumi EUR 215 760,00) un par EUR 25 766,17 mazāk nekā ieņēmumi 2019.gadā. 

Ieņēmumi par ģeotelpiskās informācijas pakalpojumi ir cieši saistīti ar  ekonomikas, t.sk. 

būvniecības intensitāti – tās pieaugumu vai mazināšanos. Ieņēmumu samazinājums visticamāk 

saistīts ar epidemioloģisko situāciju valstī un ieviestajiem ierobežojumiem, ka arī normatīvajos 

aktos mīkstinot prasības būvniecībā izmantojamām grafiskām pamatnēm, pieprasījums pēc 

atsevišķiem ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem turpmāk varētu samazināties. Turpmākajos 

periodos pieaugums netiek prognozēts. 

2020. gadā sniegto pakalpojumu statistika: 

• būvju situācijas plāna izsniegšana – saņemti un apstrādāti 1 153 iesniegumi; 

• pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna izsniegšana – saņemti 105 iesniegumi, no 

kuriem 96 iesniegumi saņemti no Rīgas domes struktūrvienībām; 
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• augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) datubāzē 

reģistrēti topogrāfiskie plāni par 1 996 objektiem (kopā aktualizēta informācija par 

1 811,19 ha  un reģistrēti 4 219 izpildmērījumu plāni); 

• izsniegta topogrāfiskā informācija no ADTI datubāzes  - 115 planšetes kā 

priekšapmaksas pakalpojums, ko sniedz Departamenta darbinieki, un 4434 

planšetes kā e-pakalpojums valsts vienotā ģeoportālā www.geolatvija.lv.  

Sadarbībā ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru un Valsts reģionālās attīstības 

aģentūru (VRAA) izveidotais ģeoprodukts “Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no 

datubāzes. Rīga. Pēcapmaksa.” valsts vienotajā ģeoportālā – www.geolatvija.lv nodrošinājis 

aptuveni 80% no valsts vienotajā ģeoportālā pieprasīto pakalpojumu skaita, kam nepieciešama 

datu izmantošanas licence, un pēc popularitātes Departamenta ģeoprodukts ir 1.vietā no 

produktiem, par kuriem ir pieejama pasūtījumu statistika. 
 

Sabiedrības informēšana un iesaiste 

Informācija par Departamenta darbību, plānotajiem, pieņemtajiem lēmumiem, rīcībām un 

cita aktuālā informācija sagatavota regulāri un publicēta gan Departamenta uzturētajās tīmekļa 

vietnēs (rdpad.lv, apkaimes.lv, sus.lv, filmriga.lv), gan medijos, kā arī sociālo tīklu vietnēs 

Facebook, Twitter. Informācija nodrošināta arī publicēšanai riga.lv.  

Ņemot vērā, ka 2020. gadā aktīvi aizsākās vairāki Departamenta vadītie projekti (Rail Baltica 

dzelzceļa trases teritorijas lokālplānojuma izstrāde, Skanstes teritorijas revitalizācija, Aldara 

parka pārbūve u.c.), publiskās ārtelpas uzlabošana trīs Rīgas apkaimēs u.c., Departamenta 

speciālisti īstenojuši virkni sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumus gan klātienē, gan 

attālināti. 

Departamenta galvenie komunikācijas kanāli sociālajos tīklos ir ģenerālie konti Facebook 

un Twitter, tādejādi iepazīstinot sabiedrību ar Departamenta aktivitātēm, funkcijām, realizētajiem 

projektiem, veicinot sabiedrības izglītošanu un iesaisti. Kopējais Departamenta Facebook vietnes 

sekotāju skaits 2020. gadā ir palielinājies un sasniedz 2722, savukārt Twitter tas sasniedzis 2167 

lietotājus. Departamentam ir arī Youtube konts, kas kalpo kā video bibliotēku, tāpēc netiek 

ieguldīti resursi un pūles, lai palielinātu sekotāju skaitu (2020. gadā tas ir 78). 

Departaments uztur arī atsevišķu projektu sociālo tīklu kontus gan Facebook, gan Twitter: 

uzņēmējdarbības atbalsta programmu “Rīgas drosmes grants”, “Atspēriens”, kā arī 2020. gadā 

izveidots atsevišķs Facebook konts filmu nozares atbalsta programmai. 

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu, kā arī nodrošinātu atgriezenisko saiti ar 

sabiedrību, Departaments 2020. gadā aktīvi sadarbojies ar mediju pārstāvjiem, gan regulāri 

sniedzot informāciju preses relīžu formātā, intervijas, komentējot aktivitātes, pasākumus u.tml., 

gan organizējot mediju pasākumus, piemēram, par Skanstes teritorijas revitalizācijas projekta 

gaitu. 

Lai nodrošinātu sabiedrības iesaisti, 2020. gadā Departaments īstenoja virkni brīvās 

iniciatīvas aktivitātes: 

• noorganizēts darba grupu un publisko diskusiju cikls, izstrādājot Rail Baltica 

dzelzceļa līnijas teritorijas lokalplānojumu 

• organizēti sabiedrības iesaistes pasākumi projektā “Daudzfunkcionālas publiskās 

ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs”, “Skanstes teritorijas revitalizācijas 

1.kārta”, “Aldara parka pārbūves 1. un 2. kārta” u.c.  

• izstrādājot Rīgas mobilitātes vīziju, noorganizēti divi darbsemināri iesaistīto pušu 

pārstāvjiem.  

• organizēti divi vebināri, lai informētu saistītas puses par jaunās Rīgas attīstības 

programmas izstrādes gaitu. 

Uzsākti sagatavošanās darbi, Rīgas mobilitātes vīzijas, Rīgas teritorijas plānojuma, 

Mūkusalas krasta promenādes u.c. projektu sabiedrības iesaistei 2021. gadā.  

http://www.geolatvija.lv/
http://www.geolatvija.lv/
https://www.rdpad.lv/portfolio/daudzfunkcionalas-publiskas-artelpas-attistiba-rigas-pilsetas-apkaimes/
https://www.rdpad.lv/portfolio/daudzfunkcionalas-publiskas-artelpas-attistiba-rigas-pilsetas-apkaimes/
https://www.rdpad.lv/portfolio/skanstes-teritorijas-revitalizacijas-1-karta/
https://www.rdpad.lv/portfolio/skanstes-teritorijas-revitalizacijas-1-karta/
https://www.rdpad.lv/portfolio/aldara-parka-parbuve/
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Lai veidotu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un tās mērķa grupām, izzinātu to viedokli par 

konkrētām tēmām, Departamentā 2020. gadā veiktas vairākas aptaujas un pētījumi, piem. veikts 

sabiedrības viedokļa pētījums par Tērbatas ielas eksperimentu un nevalstisko organizāciju-Rail 

Baltica teritorijas lokālplānojuma izstrādes sadarbības memoranda dalībnieku aptauja. Klientu 

aptauja nepārtraukti ir pieejama Departamenta tīmekļvietnē. 

 

Līdzdalība starptautiskos projektos, organizācijās un starptautiskā sadarbība 

Departamenta speciālisti 2020. gadā piedalījās šādos starptautiskās sadarbības veicināšanas 

pasākumos: 

• dalība starptautiskās nevalstiskās organizācijas “Carbon Disclosure Project” (CDP) 

un starptautiskās organizācijas “Local Governments for Sustainability” (ICLEI) 

rīkotajā starptautiskajā kampaņā-projektā par pilsētu rīcību un sasniegumiem 

pielāgošanās klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu mazināšanas jomā; 

• dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rīkotajā 

starptautiskajā pētījumā “Aprites ekonomika pilsētās un reģionos”;   

• dalība starptautiskās organizācijas “Baltijas pilsētu savienība” (Union of the Baltic 

Cities) Ilgtspējīgu pilsētu komisijas darba grupā; 

• dalība METREX (Eiropas metropoļu reģionu tīkls) pavasara konferencē Lisabonā 

(Portugāle) un rudens konferencē Lionā, (Francijā), kas norisinājās tiešsaistes 

platformā “Cisco Webex”; 

• dalība EUROCITIES divpusēji organizētajā sanāksmē, kas norisinājās tiešsaistes 

platformā “Microsoft Teams”. 

 

Būvniecības tiesiskuma uzraudzība 

2020. gadā Departaments turpināja veikt būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzības 

funkcijas. 

Departaments kopumā izdevis 1181 lēmumus, no kuriem: 

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

lēmumi; 

• 87 administratīvie akti par Rīgas pilsētas būvvaldes pieņemto lēmumu atcelšanu 

sakarā ar materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem; 

• 161 starplēmums; 

• 104 cita veida galīgie lēmumi administratīvajās lietās; 

• 202 tiesvedības lēmumi; 

• kā arī sagatavotas 374 dienesta vēstules un cita veida sarakstes dokumenti 

būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzības procesā; 

• 104 lēmumi par infrastruktūras nodevu; 

• 49 atbildes juridiskajām un fiziskajām personām par juridiskiem jautājumiem. 

Departamenta pārziņā atrodas 101 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 

2020.gadā tika veikts Departamenta veicamo funkciju un uzdevumu izvērtējums un 

korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums, kā rezultātā tika sagatavoti 2 dokumenti – 

Departamenta korupcijas riskam pakļauto amatu novērtēšanas tabula un Departamenta 

funkciju/uzdevumu korupcijas risku novērtēšanas tabula un apstiprināts aktualizēts Departamenta 

pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.-2021.gadam. Veicot korupcijas novēršanas pasākumus, 
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liela uzmanība tika veltīta darbinieku apmācībām korupcijas novēršanas jomā, fizisko personu 

datu aizsardzības un apstrādes jomā, kā arī iepirkumu jomā.  

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

standarta prasībām, 2020. gadā tika veikti 2 kvalitātes vadības sistēmas auditi. Departamenta 

pakalpojumu pilnveidošanai pastāvīgi tika vērtēta Departamenta mājas lapā pieejamā informācija 

par pakalpojumiem un nepieciešamības gadījumā precizēti procesu apraksti un procesu shēmas. 

 

Personāla politika 

2020. gadā Departaments turpināja nodrošināt personālvadības procesus, ievērojot Latvijas 

Republikā, Rīgas pilsētas pašvaldībā un Departamentā spēkā esošos tiesību aktus, t.sk. organizēja 

darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas procesus, personāla atlases procesus, 

darbinieku dalību mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, kā arī sadarbībā ar 

augstākās izglītības mācību iestādēm nodrošināja studentu mācību prakses Departamentā. 

2020. gadā Departamentā: 

• tika papildinātas Departamenta funkcijas projektu vadības un ārvalstu investīciju 

piesaistes jomā, pārņemot Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas 

“Rīgas filmu fonds” īstenošanu un veicot ar tās administrēšanu saistītos uzdevumus 

vietējās uzņēmējdarbības atbalstam; 

• bija 116 amata vietas; 

• tika pieņemti 14 darbinieki; 

• tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 13 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 13 prakses vietas dažādu augstāko izglītības iestāžu studentiem. 

 

Iepirkumi 

2020. gadā Departaments veiksmīgi īstenoja savas funkcijas, ņemot vērā iepirkumu 

specifiku. Iepirkumu nodaļa ir veikusi 20 iepirkumus Departamenta vajadzībām. 

 

IT risinājumi un e-politika 

2020. 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. 2020. gadā mājas lapu apmeklējuši 21431 interesenti. 

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

pastāvīgi aktualizēta informācija. 2020. gadā – 39991 interesenti.  

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

2020. gadā mājas lapu apmeklējuši 29490 interesenti. 

2020. gadā pamatojoties uz 2017.gada izstrādāto koncepciju par Attīstības programmas 

Rīcības un Investīciju plānu aktualizācijas un uzraudzības elektroniskās sistēmas izveides 

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

organizēšanas, kā arī citām aktivitātēm projekta veiksmīgas norises nodrošināšanai. Modulis 

produkcijā palaists 2021. gada sākumā.  

2020. gadā produkcijā palaists GeoRīga iekšējais portāls. 

2020. gadā uzsākta GIS mapju sakārtošana un tiesību pieprasīšanas procesa sakārtošana un 

uzlabošana. Šo procesu plānots noslēgt 2021. gada pirmajā pusē.  

 

http://www.rdpad.lv/
http://www.investeriga.lv/
http://www.apkaimes.lv/
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Dokumentu pārvaldība un klientu apkalpošana 

2020. gadā Departamentā kopējais korespondences dokumentu skaits bija 21446, no 

kuriem Departamentā saņemti (tostarp no citām RD struktūrvienībām) 9402 korespondences 

dokumenti, nosūtīti 7712 korespondences dokumenti, saņemti/nosūtīti 4332 dienesta 

korespondences dokumenti. Sagatavoti 2755 faktus fiksējošie dokumenti (pilnvaras, izziņas, 

atzinumi, akti, ziņojumi, pārskati, plāni), izdoti 841 iekšējie normatīvie akti (rīkojumi, 

personālrīkojumi, reglamenti, iekšējie noteikumi), noslēgti 322 līgumi (t.sk. 52 līgumi RD vārdā).  

2020.gadā tika nodrošināta stingra dokumentu izpildes termiņu kontrole. 
 

Departamenta galvenie darbības virzieni 2021.gadā 
 

Teritorijas plānošana 

2021.gadā turpināsies darbs pie: 

• Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes, pilnveidojot plānojuma redakciju atbilstoši 

Rīgas domes 16.12.2020. lēmumam Nr. 207 “Par Rīgas teritorijas plānojuma 

redakcijas pilnveidošanu”. Pilnveidošanas ietvaros tiks pārskatīti redakcijas 

risinājumi atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem Nr. 240 

“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, pārskatīta 

transporta infrastruktūras attīstības shēma un atkārtoti izvērtēti publiskās 

apspriešanas laikā no 13.03.2019. līdz 10.04.2019. saņemtie priekšlikumi, iesaistot 

apkaimju biedrības. Pilnveidoto redakciju plānots iesniegt Rīgas domē, lai nodotu 

publiskajai apspriešanai, pēc kuras izvērtējami saņemtie priekšlikumi un 

sagatavojams ziņojums Rīgas domei; 

• 2021. gadā plānots uzsākt 5-10 lokālplānojumus, apstiprināt 5-7 lokālplānojumus; 

• Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas un Rīgas 

mobilitātes vīzijas izstrāde. Rīgas mobilitātes vīzijas sabiedrības informēšanas 

kampaņa. Konceptuālo dizainu integrēšana un nodošana izstrādei; 

• projektu sagatavošana Eiropas noturības un atveseļošanās fondam; 

• transporta plūsmu simulācijas modeļa pielietošana mobilitātes plānošanas projektos; 

• līdzdalības nodrošināšana: 

- Latvijas dzelzceļa modernizācijas projektā; 

- jaunā teritorijas plānojuma transporta plānošanas sadaļas izstrādē; 

- Rīgas attīstības programmas 2021.−2027. gadam, Rīcības plāna un 

Investīciju plāna izstrādē; 

- elektrouzlādes infrastruktūras integrēšanas pilsētvidē jautājumu risināšanā; 

- Gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.-2025. gadam 

izstrādē; 

- jaunas sabiedriskā transporta braucienu elektroniskās uzskaites un 

tirdzniecības sistēmas ieviešanā Rīgā; 

- Velokoncepcijas pilnveidošanā; 

- ilgtspējīgas autonovietņu koncepcijas izstrādē; 

- Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijā. 

- Rīgas pilsētas Zemes komisijā un Rīgas Vietvārdu un pilsētvides objektu 

nosaukumu komisijā; 

• līdzdalība starptautiskajās organizācijās un starptautiskā sadarbībaEksperimenti 

pilsētvidē, lai izvērtētu gājēju infrastruktūras uzlabojumu iespējas savienojumos 

starp Vecrīgu un potenciālajām ielām ar prioritāti gājējiem Rīgas vēsturiskajā 

centrā; 

• darbs pie Zemo emisiju zonas priekšizpētes uzsākšanas; 

• ielu sarkano līniju datu bāzes uzturēšana; 
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• lokālplānojumu un detālplānojumu nosacījumu un atzinumu gatavošana par 

mobilitātes plānošanas sadaļu; 

• Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas tematisko plānojumu izstrāde. 

• turpināsies darbs pie lokālplānojumu izstrādes procesa nodrošināšanas: 

- Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojums; 

- Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojums. 

• turpināsies darbs pie projekta “Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” 

trases teritorijas lokālplānojuma robežas paplašināšana un paplašinātās teritorijas 

lokālplānojuma izstrāde” izpildes, sabiedrības līdzdalības programmas pasākumu 

organizēšanas, kā arī saņemto priekšlikumu apkopošanas, analizēšanas, 

atgriezeniskās saites noadrošināšanas. 

• pasākumu plānošana un programmas izstrāde, gatavojoties Rīgas un Tallinas 

vēsturisko centru UNESCO statusa iegūšanas 25. gadadienai 2022. gadā. Tajā skaitā 

izdevuma “Rīgas vēsturiskais centrs – UNESCO pasaules mantojuma vieta” 

izdošana angļu valodā. 

 

Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošana un uzraudzība 

2021. gadā plānots turpināt un vasaras periodā noslēgt darbu pie Rīgas attīstības 

programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes. Lai to nodrošinātu, tiks turpināts intensīvs darbs gan 

tematiskajās darba grupās, gan sadarbojoties ar Rīgas domes iestādēm un nozaru speciālistiem, 

lai izveidotu kvalitatīvu Rīcību un Investīciju plānu, kā arī pilnveidoto Stratēģisko daļu un 

sagatavotu Rīgas attīstības programmas 2021. – 2027. gadam gala redakciju. Kopā ar minēto 

dokumentu tiek izstrādāts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats. Liels 

uzsvars tiks likts uz stratēģisko dokumentu ieviešanas un uzraudzības kārtību pilnveidošanu. 

2021. gadā tiks turpināts risināt Rīgas metropoles areāla sadarbības jautājumus, organizējot 

divpusējas sarunas ar iesaistītajām pašvaldībām. 

Savukārt SUS ietvaros tiks sagatavots pārskats par Stratēģijas un Programmas ieviešanu par 

periodu no 2014. līdz 2020. gadam, kā arī tiks veikta par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar 

pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem, kas norisināsies jau devīto reizi. 

Tāpat tiks pilnveidota Stratēģijas uzraudzības sistēma atbilstoši jaunajai Rīgas attīstības 

programmai 2021.-2027.gadam.  

 
Projektu sagatavošana un administrēšana 

Departaments 2021. gadā turpinās ieviest šādus projektus: 

1. Projekts “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta) 

(LIFE CoHaBit)” noslēgsies 2021.gada 31.martā. Līdz tam plānots sagatavot projekta 

gala ziņojumus par veiktajām praktiskajām darbībām biotopu un sugu aizsardzībai 

dabas parkā. 

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

ietvaros 2021. gadā plānots nodrošināt komunikācijas aktivitāšu mērķus, prezentējot 

projekta laikā sasniegtos rezultātus un izstrādātās rekomendācijas integrētai lietusūdens 

pārvaldībai “Regional and National Policy Recommendations for Implementing the 

Integrated Stormwater Management in the Baltic Sea Region” vietējā un starptautiskā 

mērogā, nodrošinot rezultātu izplatīšanas mērķu sasniegšanu.  

3. Projekta “Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās 

(UrbCulturalPlanning)” ietvaros 2021. gadā plānots veikt šādas aktivitātes: 

• noslēgt vietējās kultūras plānošanas projektu ieviešanu Bolderājas un 

Sarkandaugavas apkaimēs; 

• noslēgt Minecraft spēļošanas aktivitātes ieviešanu Bolderājas Mūzikas un mākslas 

skolā; 
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• sagatavot projekta gala nodevumus t.sk. politikas ceļa karti; 
• organizēt projekta noslēguma konferenci (paredzēta 2021. gada septembrī).  

4. Projekta “North Star Film Alliance” globālās pandēmijas COVID-19 dēļ tiks noslēgts 

priekšlaicīgi - 2021.gada 28.februārī. 

5. Projekta “UNESCO Pasaules mantojuma vietu pārvaldības veicināšana Viļņā, Rīgā un 

Tallinā ietvaros 2021. gadā plānots veikt šādas aktivitātes: 

• piedalīties 2 (divās) tematiskajās sanāksmēs (viena paredzēta Tallinā un otra Viļņā); 

• izveidot interaktīvu platformu kultūras un pārvaldības informācijas sagatavošanai 

un izplatīšanai starp projekta partneriem.  

6. Projekta “Mūkusalas ielas krasta promenādes būvprojekta izstrāde” ietvaros 2021.gada 

pirmajā pusē plānots nodrošināt būvprojekta izstrādi, saņemot būvatļaujā Rīgas pilsētas 

būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

7. Projekta “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” ietvaros 2021.gadā plānots 

turpināt būvniecības darbus. 

8. Projekta “Bolderājas pretplūdu pasākumi” ietvaros 2021 gadā plānots turpināt 

būvniecības darbus. 

9. Projekta “Aldara parka pārbūve” ietvaros 2021.gadā plānots turpināt 1. un 2.kārtas 

būvniecības darbus. 

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

2021.gadā paredzēts pabeigt saturisko ziņojumu izstrādi, tostarp rīcības plānu Eiropas 

Savienības fondu atbalsta instrumentu pilnveidošanai Rīgas un Rīgas metropoles areāla 

ilgtspējīgas attīstības veicināšanai un sadarbības modeļa priekšlikuma izveidei.  Iegūtie 

rezultāti tiks izmantoti pieredzes apmaiņai partneru starpā un sadarbības stiprināšanai 

Rīgas metropoles areālā un nākamā plānošanas perioda Kohēzijas politikas ieviešanas 

efektivitātes uzlabošanai; 

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

ietvaros 2021.gadā plānots veikt būvniecības darbus. 

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

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

2021.gadā plānots turpināt pasākumu kompleksu, kas nodrošinās projekta rezultātu 

saglabāšanu  bijušās A.Deglava ielas izgāztuves teritorijā. 

13. Projekta “Jaunu lietus ūdens attīrīšanas risinājumu testēšana bīstamu vielu un toksīnu 

ieplūdes ierobežošanai Baltijas jūrā (CleanStormWater)” ietvaros 2021.gadā plānots 

veikt šādas aktivitātes: 

• veikt pilotteritorijas izpētes darbus; 

• ilgtspējīgas lietusūdens attīrīšanas risinājumu rokasgrāmatas izstrāde, iekļaujot 

ieteikumu un instrukciju kopumu kvalitātes nodrošināšanai katrā lietusūdens 

attīrīšanas procesa dzīves cikla posmā; 

• izstrādāt e-uzraudzības sistēmu; 

• uzstādīt pilotteritorijā lietus notekūdens e-uzraudzības sistēmu ar attīrīšanas 

funkciju. 

14. Projekta “Koncepcijas izstrāde un metu konkurss Rīgas zinātnes, inovāciju un klimata 

pārmaiņu centra izveidei” ietvaros 2021.gadā plānots: 

• izstrādāt stratēģisko koncepciju; 

• organizēt metu konkursu, lai iegūtu saturiski augstvērtīgāko risinājumu Rīgas 

zinātnes, inovāciju un klimata pārmaiņu centra izveidei; 

• veikt sabiedrības iesaistes aktivitātes. 
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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 

2021. gadā VT pilnveidošanas un uzturēšanas ietvaros plānots: 

• pabeigt VT pilnveidošanas darbus teritorijās Krasta ielā;  

• atjaunot un pilnveidot iznīcināto VT segmentu Marijas un A.Čaka ielā; 

• sadarbībā ar RD Satiksmes departamentu uzsākt pilnveidošanas darbus teritorija 

“Centrs 3”, kur ielu seguma nomaiņas laikā masveidā ir iznīcināti VT punkti; 

• uzsākt jaunā kvaziģeoīda modeļa RĪGA`20  izmantošanu; 

• veikt VT uzturēšanas darbus: norāžu stabiņu ierīkošana, tehnisko noteikumu 

izdošana, VT inventarizācija, VT datubāzes uzturēšana un citi darbi.   

2021. gadā plānots turpināt darbu pie regulējuma un procesu izstrādes par VT uzraudzību, 

uzturēšanu, kā arī atbildību nesaskaņotas VT punktu iznīcināšanas gadījumos. 

2021. gadā tiks turpināta sadarbība ar RD Informācijas tehnoloģiju centru pašvaldības 

vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla – GeoRīga iekšējā portāla pilnveidošanā un ārējā 

portāla ieviešanā, ģeotelpiskās informācijas publicēšanā un metadatu aizpildīšanā, kā arī 

sadarbībā ar citām RD struktūrvienībām portāla papildināšanā ar jauniem ģeotelpisko datu 

slāņiem. Plānots veikt GeoRīga funkcionalitātes uzlabojumus, sadarboties ar citiem ģeotelpisko 

datu turētājiem, veicinot ģeotelpisko datu apmaiņu ne tikai ar pašvaldības institūcijām, bet arī ar 

kapitālsabiedrībām. Tiks vērtēta iespēja risināt sabiedrības iesaistes problemātiku, izmantojot 

atbilstošu tehnisku risinājumu, kā arī vērtēta iespēja veidot mobilās lietotnes.  

 Plānots pabeigt noteikumu un procesu izstrādi par ģeotelpiskās informācijas apriti un 

publicēšanas kārtību GeoRīga portālā. 

2021. 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. Plānots 

izstrādāt koncepciju augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes pāreja uz cita 

veida datu uzturēšanas risinājumu, ar iespēju nākotnē veidot 3D datubāzi apakšzemes 

inženiertīkliem.  

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

Plānots pabeigt bāzes staciju uzstādīšanu Pierīgas pašvaldībās, tādējādi paplašinot sistēmas 

darbības reģionu, kā arī veikt jauno bāzes staciju atrašanās vietu koordinātu aprēķinus. 
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