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IEVADS 
 

Pamatojoties uz Rīgas domes un Eiropas Kopienas 2010.gada 5.janvārī 
noslēgto dotācijas līgumu Nr.DAE-10-1-lī un Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta (turpmāk tekstā – Departaments) dalību projekta Nr.LIFE08 
ENV/LV/000451 „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, 
novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” (PVS ID 2420) (turpmāk tekstā 
– Projekts) ieviešanā laika periodā no 2010.gada 15.februāra līdz 2012.gada 
30.novembrim, atbilstoši Projekta pieteikumam tiks realizētas Projekta vadības 
plānā atrunātās aktivitātes, kas nepieciešamas sekmīgai Projekta ieviešanai. 
Projekta mērķis ir pielāgot Rīgas ekonomiku, sabiedrību un dabas mantojumu 
klimata izmaiņu rezultātā radītajām sekām un mazināt to efektu, radot 
nepieciešamos instrumentus un plānošanas sistēmu, lai tuvākajā nākotnē veiktu 
nepieciešamos uzlabojumus hidroloģisko procesu ietekmes mazināšanai uz 
pilsētas teritoriju un tās iedzīvotājiem. 
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Projekta 1.aktivitāte „Hidroloģisko procesu detalizēti pētījumi par 
patreizējo un potenciālo ietekmi, kas saistīta ar klimata parādību 
pārmaiņām Rīgas pilsētas teritorijā”  
 
Aktivitātes norises laiks – 22.02.2010. – 31.01.2011. 
 

Pirmās aktivitātes sākumposmā 2010. gada februārī un martā ir apzināti 
un detalizēti iepazīti saistošie pētījumi par klimata pārmaiņām un 
hidroloģiskajiem procesiem Rīgas pilsētā, kā arī veikta ar klimata pārmaiņām 
un hidroloģiskajiem procesiem saistītu dažāda līmeņa politikas plānošanas 
dokumentu, normatīvo aktu apzināšana un iepazīšana. Notikušas tikšanās un 
konsultācijas ar klimata pārmaiņu un hidroloģisko procesu izpētes vadošajiem 
zinātniekiem valstī (profesors G.Eberhards, profesors M.Kļaviņš, doktors 
U.Bethers, doktore A.Briede u.c.),  Latvijas Republikas Vides ministrijas Vides 
aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītāju Tatjanu Jansoni, 
kuru laikā tikšanās dalībnieki iepazīstināti ar Projekta mērķiem, apzināti 
saistošie pētījumi un projekti, uzklausīti ieteikumi, apspriestas aktualitātes un 
atrunātas turpmākās sadarbības iespējas.  

 
Tālāk secīgi tiek uzskaitīti nepieciešamie darbi un plānotie iepirkumi, lai 

varētu sekmīgi sagatavot un līdz 31.01.2011. apstiprināt Projekta vadības 
komitejā gala ziņojumu „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu 
patreizējā un potenciālā ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju”. 
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Akt. Nr. Gads Mēnesis  1.aktivitātes rezultatīvie rādītāji 1.aktivitātes pamatuzdevumi 
1 2010 Aprīlis - 

Jūnijs 
Iepirkums „Rīgas pilsētas teritorijas 
trīsdimensiju reljefa modeļa izstrāde”; 
Darbs pie dažāda līmeņa saistošo pētījumu, 
politikas plānošanas dokumentu un normatīvu 
iepazīšanas. 
 

• Tehniskās specifikācijas sagatavošana. 
• Potenciālo izpildītāju apzināšana un informēšana. 
• Iepirkuma procedūra un līguma noslēgšana. 
• Regulāra sadarbība ar iepirkuma izpildītāju, 

darbu izpildes uzraudzība.  
• Iepirkuma „Rīgas pilsētas teritorijas trīsdimensiju 

reljefa modeļa izstrāde” darba rezultātu 
novērtēšana un pieņemšana. 

 
1 2010 Maijs - 

Septembris 
Iepirkums „Ar klimata pārmaiņām saistīto 
hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana 
Rīgas pilsētā”, kas sevī ietver: 
1) Rīgas pilsētas teritorijas sadalīšana 6 plūdu 
riska zonās, ņemot vērā vēju uzplūdus, HES 
darbību, esošos polderus, nokrišņus, 
gruntsūdens līmeni, upju hidroloģiskos režīmus, 
un atbilstošu digitālo karšu izstrāde; 
2) Rīgas pilsētas krastu mūsdienu ģeoloģisko 
procesu identificēšana un kartēšana; 
3) Plūdu riska modelēšana nākotnē, ņemot vērā 
klimata pārmaiņas un to ietekmi , t.sk., 
pareģojumi ekstrēmu vētru un nokrišņu 
rezultātā, kā arī ietekme uz krastu 
ģeoloģiskajiem procesiem. 
4) Plūdu un krasta erozijas apdraudēto teritoriju 
novērtēšana  (gan no sociālā, kultūrvēsturiskā, 

• Tehniskās specifikācijas sagatavošana. 
• Potenciālo izpildītāju apzināšana un informēšana; 
• Iepirkuma procedūra un līguma noslēgšana. 
• Darbs pie dažāda līmeņa saistošo pētījumu, 

politikas plānošanas dokumentu un normatīvu 
iepazīšanas. 

• Regulāra sadarbība ar iepirkuma izpildītāju, 
darbu izpildes uzraudzība. 

• Iepirkuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto 
hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana 
Rīgas pilsētā” darba rezultātu novērtēšana un 
pieņemšana. 
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saimnieciskās darbības, gan dabas aizsardzības 
aspekta) un prioritāšu noteikšana katrā riska 
zonā tagadnē un nākotnē, t.sk., zaudējumu 
aprēķināšana un piesārņojuma riska apzināšana. 

1 2010 Oktobris Ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto 
hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā 
ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju” projekts 

• Darbs pie informācijas apkopošanas un 
visaptveroša ziņojuma projekta sagatavošanas. 

1 2010 Novembris Ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto 
hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā 
ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju” projekta 
prezentēšana seminārā un tā sabiedriskā 
apspriešana. 

• Semināra saturiskās daļas sagatavošana – 
prezentācijas sagatavošana, ieinteresēto mērķgrupu 
un lektoru apzināšana, darba grupās apspriežamo 
jautājumu sagatavošana u.tml. 

• Sabiedriskās apspriešanas saturiskās daļas 
sagatavošana. 

1 2010 Decembris Ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto 
hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā 
ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju” projekta 
gala redakcija 

• Semināra un sabiedriskās apspriešanas rezultātu 
apkopošana, iestrāde gala ziņojumā. 

1 2011 Janvāris 
(31.01.11)  

Gala ziņojuma  „Ar klimata pārmaiņām saistīto 
hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā 
ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju”  
apstiprināšana Projekta vadības komitejā. 

• Pēdējie labojumi ziņojumā; 
• Ziņojuma sagatavošana apstiprināšanai un 

prezentācija Projekta vadības komitejā. 
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Projekta 2.aktivitāte „Iepazīšanās ar pieredzi un labāko praksi plūdu 
riska novērtējumā un pārvaldībā 3 Eiropas pilsētās”  
 
Aktivitātes norises laiks – 01.05.2010. – 30.11.2010. 
 
Paredzēti divi pieredzes apmaiņas braucieni – viens uz Antverpeni (Beļģija) un 
Roterdamu (Nīderlande), bet otrs uz Hamburgu (Vācija). Lai nodrošinātu, ka 
šīs vizītes būtu saturiski vērtīgas gan teorētiskās, gan praktiskās pieredzes 
jomā, tās notiks, kad būs izstrādāts Projekta 1. aktivitātes ziņojuma projekts 
„Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā 
ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju”.  Šajās vizītēs plānots iegūt iespējami 
daudz informācijas par to, kā risināt līdzīgas problēmas un sagatavot līdzīgus 
plānošanas dokumentus citās ES valstīs un pilsētās ar līdzīgiem dabas un 
sociālajiem apstākļiem kā Rīgā. Pēc šīm vizītēm tiks sagatavots visaptverošs 
ziņojums par labāko praksi un pieredzi trīs Eiropas pilsētu plūdu risku zonu 
identificēšanā, pārvaldībā un apsaimniekošanā. Vizīšu laikā iegūtās zināšanas 
un priekšlikumus varēs izmantot Rīgas pilsētas attīstības jautājumu risināšanā 
un, strādājot pie Projekta turpmākajām aktivitātēm, kā arī tiks paaugstināta 
Projekta darbinieku, Departamenta un Rīgas domes (turpmāk tekstā - RD) 
amatpersonu izpratne par klimata pārmaiņām un plūdu riska pārvaldības 
jautājumiem. Tiks izveidoti kontakti ar citām pilsētām, kas sastopas ar 
hidroloģiskajām problēmām, kas saistītas ar klimata pārmaiņām un to 
ģeogrāfisko atrašanās vietu. 
Katrā no šiem pieredzes apmaiņas braucieniem piedalīsies septiņas personas - 
trīs no Projekta personāla (Projekta vadītājs, Projekta teritoriālplānotājs, 
Projekta vides speciālists) un četras personas ārpus Projekta - divi pārstāvji no 
Departamenta un divas RD amatpersonas. Lai gan vizīšu delegācijas četras 
personas (divi pārstāvji no Departamenta un divas RD amatpersonas) tieši 
nestrādās projektā, ir ļoti svarīgi palielināt viņu izpratni, jo Departaments un 
RD būs struktūras, kas nodrošinās šī Projekta rezultātu ilgtspēju un pārņems 
rezultātu īpašumtiesības. Lai īstenotu plūdu riska pārvaldības plānu un citu 
dokumentu/ieteikumu ieviešanu būs nepieciešamas gan tehniskās iespējas, gan 
kapacitāte Departamenta līmenī, kā arī RD amatpersonu izpratne, lai vēlāk šos 
Projekta jautājumus iekļautu RD darba kārtībā augstākajā līmenī. Šie speciālisti 
tiks aicināti arī piedalīties semināros, darba grupās un citos Projekta 
publicitātes pasākumos, kas palīdzēs piesaistīt daudz lielāku uzmanību šiem 
pasākumiem.  
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Akt. Nr. Gads Mēnesis  2.aktivitātes rezultatīvie rādītāji 2.aktivitātes pamatuzdevumi 
2 2010 Maijs - 

Novembris 
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Antverpeni 
(Beļģija) un Roterdamu (Nīderlande) – 6 
dienas; 
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Hamburgu 
(Vācija) – 4 dienas 

• Kontaktu veidošana ar Antverpenes, Roterdamas, 
Hamburgas pilsētām, lai konceptuāli vienotos par 
vizītes laikiem un programmu. 

• Vizītes sagatavošanas tehnisko un administratīvo 
jautājumu risināšana. 

• Detalizēta vizītes programmas sagatavošana ar 
konkrētām Projekta, Departamenta un RD 
personālijām delegācijas sastāvā; rīkojums par 
komandējumu. 

• Vizītes. 
2 2010 Novembris 

(30.11.10)  
Visaptverošs ziņojums par labāko praksi un 
pieredzi trīs Eiropas pilsētu plūdu risku zonu 
identificēšanā, pārvaldībā un apsaimniekošanā. 
Apstiprināšana Projekta vadības komitejā. 

• Ziņojuma sagatavošana apstiprināšanai un 
prezentācija Projekta vadības komitejā. 
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Projekta 3.aktivitāte „Plūdu riska pārvaldības plāna izstrāde Rīgas 
pilsētai”  
 
Aktivitātes norises laiks – 01.02.2011. – 31.07.2012. 
 
Plūdu riska pārvaldības plāns tiks izstrādāts pamatojoties uz Projekta 1. un 2. 
aktivitātes rezultātiem.  
Paredzēts noteikt pretplūdu aizsardzības prioritātes un izdalīt pasākumus un 
darbības attiecībā uz visām plūdu riska zonām, un pilsētu kopumā. Īpaša 
uzmanība tiks veltīta, lai plāns būtu pieņemams ne tikai no pilsētas attīstības 
viedokļa, bet arī no dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas aspekta. 
Paredzēts novērtēt alternatīvas katrai plūdu riska zonai, un noteikt 
vispiemērotākos pasākumus šo zonu aizsardzībai un attīstībai. Plānots izmantot 
izmaksu un ieguvumu analīzi, ar kuras palīdzību varēs novērtēt katra pasākuma 
rentabilitāti.  
Plūdu riska pārvaldības plāna neatņemama sastāvdaļa būs ieteikumu 
apkopošana par nepieciešamajām izmaiņām pilsētas plānošanas dokumentos, 
piemēram, Rīgas attīstības plānā 2006. – 2018.  
Paredzēts veikt izpēti par finansējuma piesaistes iespējām, lai īstenotu plūdu 
riska pārvaldības plānu un turpinātu Projekta rezultātu īstenošanu arī pēc 
Projekta beigām. Šīs izpētes rezultātus iestrādātu Resursu mobilizācijas plānā, 
kas atspoguļotu visus iespējamos finansējuma avotus, tostarp pašvaldības un 
valsts budžetu, dažādus ES fondus un programmas, aizdevumus, kā arī valsts 
un privātās partnerības projektus (PPP). Resursu mobilizācijas plāna izstrādes 
procesā paredzēts sagatavot trīs finansējuma modeļu variantus svarīgāko plūdu 
riska pārvaldības plānā identificēto darbību īstenošanai.  
Saskaņā ar ES un nacionālās likumdošanas prasībām, tiks organizēta plūdu 
riska pārvaldības plāna stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) 
procedūra, kuras laikā arī notiks sabiedrības diskusija.  
Plūdu riska pārvaldības plāna izstrādes laikā tiks organizēti vairāki semināri 
ieinteresētajām pusēm un arī plašākai sabiedrībai, šo semināru rezultāti / 
secinājumi tiks iekļauti plāna gala versijā. Plūdu riska pārvaldības plāna 
projekts tiks apspriests ieinteresēto personu vienas dienas seminārā, kas notiks 
RD. Daļa no šī semināra tiks organizēta kā sadarbība darba grupās, kur 
ieinteresētajām pusēm būs iespēja sniegt komentārus un/vai ieteikumus plūdu 
riska pārvaldības plāna projekta uzlabojumiem. Paredzētas vismaz četras 
publiskās diskusijas, kas notiks Rīgas pašvaldības telpās dažādās Rīgas 
priekšpilsētās, lai iesaistītu šajās diskusijās maksimāli daudz cilvēkus no visām  
priekšpilsētām. Tiks apspriesti ne tikai tiešie Projekta rezultāti, bet arī 
vispārējie klimata pārmaiņu cēloņi, sekas un pasākumi, kā varētu mazināt 
"oglekļa pēdu" (Pasaules Dabas fonds veicis pētījumu par t.s. Latvijas oglekļa 
pēdas nospiedumu - rādītāju, kas līdz ar klimata izmaiņām kļūst arvien 
aktuālāks visā pasaulē. Lai saglabātu klimata līdzsvaru pasaulē, oglekļa 
dioksīda (CO2) emisijas uz vienu cilvēku nedrīkst pārsniegt 3,8 tonnas gadā, 
taču Latvijā tās ir lielākas).  
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Akt. 
Nr. 

Gads Mēnesis  
 

3.aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

3 2011 
 

Februāris – 
Decembris 

Plūdu riska pārvaldības plāna izstrāde Rīgas pilsētai; 
Resursu mobilizācijas plāna izstrāde; 
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums; 
Semināri, diskusijas. 

3 2012 Janvāris –
Jūlijs 

(31.07.12)  

Plūdu riska pārvaldības plāna izstrāde Rīgas pilsētai; 
Resursu mobilizācijas plāna izstrāde; 
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums; 
Semināri, diskusijas. 

 
3.aktivitātes sekmīgai īstenošanai tiks piesaistīts arī politikas formulēšanas 
speciālists. 
Sakarā ar to, ka Plūdu riska pārvaldības plāns tiks sagatavots pamatojoties uz 
Projekta 1. un 2. aktivitātes rezultātiem, un 3.aktivitātes viens no galvenajiem 
īstenotājiem būs Projekta teritoriālplānotājs, kurš uzsāks darbu 2010.gada 
2.augustā, detalizētāks darba plāns, ņemot vērā arī Projekta teritoriālplānotāja 
ieteikumus, tiks sagatavots līdz 2011.gada 15.janvārim.  
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Projekta 4.aktivitāte „Metodoloģisko vadlīniju izstrāde teritoriālai 
plānošanai applūstošajās teritorijās”  
 

Aktivitātes norises laiks – 01.02.2011. – 31.07.2012. 
 

Metodoloģisko vadlīniju attīstīšana teritorijas plānošanai dažādās plūdu riska 
zonās būs ne tikai apstiprinātas un tiks izmantotas Rīgas pilsētā, bet arī tiks 
iesniegtas Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijā (turpmāk tekstā – RAPLM) un pašvaldībās, īpaši tajās  pašvaldībās, 
kas saskaras ar līdzīgām problēmām, piemēram, Carnikava, Mērsrags, Roja, 
Kolka. Lai nodrošinātu izstrādāto vadlīniju ilgtspējību nepieciešams RAPLM 
atbalsts. Svarīgi, ka Projekta vadības komitejā ir deleģēts Latvijas 
Teritoriālplānotāju asociācijas pārstāvis, kas palīdzēs nodrošināt profesionālu 
komunikāciju par tēmas aktualitāti teritoriālplānotāju vidū.  
 
Tiks organizēta diskusija par iespēju šīs vadlīnijas apstiprināt RAPLM un 
pašvaldību līmenī, vai izmantot ministrijas vajadzībām, pielāgojot tās kā 
metodoloģisko materiālu attiecībā uz jebkuru pašvaldību bez oficiālas 
pielāgošanas valsts līmenī. 
 
Izstrādājot šīs vadlīnijas tiks izmantota pieredze, kas gūta ārvalstu pieredzes 
apmaiņas braucienos Projekta 2.aktivitātes ietvaros. 
Vadlīnijas būs pieejamas arī ieinteresētajām personām ārpus Latvijas, tās tiks 
izvietotas Projekta mājas lapā un prezentētas Projekta noslēguma konferencē, 
tādējādi nodrošinot Eiropas līmeņa vērtību. 
 
Vadlīniju izstrādes laikā notiks vairāki semināri teritoriālplānotājiem un to 
rezultāti/secinājumi tiks iekļauti vadlīniju gala versijās.  
Pēc vadlīniju izstrādes un apstiprināšanas Projekta vadības komitejā  
teritoriālplānotājiem no RD un citām ar plūdu risku saistītām Latvijas 
pašvaldībām, tiks veikta apmācība vadlīniju praktiskai izmantošanai.  
 
4.aktivitātes tiešais īstenotājs būs Projekta teritoriālplānotājs, kurš uzsāks darbu 
2010.gada 2.augustā, līdz ar to, detalizētāks darba plāns, ņemot vērā arī 
Projekta teritoriālplānotāja ieteikumus, tiks sagatavots līdz 2011.gada 
15.janvārim.   
 

Akt. 
Nr. 

Gads Mēnesis  
 

4.aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

4 2011 Februāris – 
Decembris 

Metodoloģisko vadlīniju projekta izstrāde; 
Seminārs teritoriālplānotājiem. 

4 2012 Janvāris – 
Jūlijs 

(31.07.12)  

Izstrādātas metodoloģiskās vadlīnijas, ņemot vērā 
ekspertu komentārus - apstiprināšana Projekta 
vadības komitejā; Teritoriālplānotāju apmācība 
vadlīniju praktiskai izmantošanai. 
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Projekta 5.aktivitāte „Projekta publicitātes nodrošināšana un 
sabiedrības izpratnes veidošana par Projekta aktivitātēm un 
rezultātiem”  
 
Aktivitātes norises laiks – 15.03.2010. – 30.11.2012. 
Veikta Projekta un Projekta darbinieku zīmogu, vizītkaršu (no otrreiz 
pārstrādājamā papīra), e-pastu vizītkaršu izgatavošana. 
Izvēlēts Projekta mājas lapas domēns www.rigapretpludiem.lv, tas reģistrēts 
LU aģentūras „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta” 
Tīkla risinājumu daļā. (Network Infomation Centre) 
 
Par publicitātes nodrošināšanas un sabiedrības izpratnes veidošanas ieviešanu 
atbildīgais projekta darbinieks - sabiedrisko attiecību speciālists, savas 
kompetences ietvaros līdzdarbojas arī pārējo Projekta aktivitāšu ieviešanā. 
 
Projekta sabiedrisko attiecību speciālista pienākumos ietilpst: 

− Projekta publicitātes plāna izstrāde un ieviešanas nodrošināšana; 
− preses relīžu un citu drukāto materiālu sagatavošana un izplatīšana; 
− Projekta mājas lapas izstrāde; 
− semināru un publicitātes plānu organizēšana; 
− sadarbība ar Projekta vadītāju un dalība Projekta dalībnieku sanāksmēs, 

ka arī vietēja mēroga un starptautiskās aktivitātēs. 
 
Publicitātes pasākumu realizēšanai ir noteikti šādi indikatīvie rādītāji: 

− publicitātes pasākumi realizēti saskaņā ar Projekta publicitātes plānu; 
− Projekta atklāšanas seminārs organizēts līdz 2010. gada jūnijam; 
− organizēti semināri saskaņā ar 1., 3. un 4. Projekta aktivitātēm; 
− izveidota Projekta mājas lapa un informatīvās planšetes izgatavotas un 

uzstādītas līdz 2010. gada augustam.; 
− Projekta popularizēšanas kampaņa skolu jaunatnei pabeigta līdz 2012. 

gada maijam. 
− izgatavoti Projekta informatīvie materiāli un noorganizēta Projekta 

noslēguma konference līdz 2012. gada oktobrim. 
 
Detalizēts Projekta Publicitātes plāns ir sagatavots atsevišķā dokumentā. 
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Projekta 6.aktivitāte „Projekta vadība”  
 
Aktivitātes norises laiks – 15.02.2010. – 30.11.2012. 
Projekta komanda sastāvēs no Projekta vadītāja, Projekta vadītāja asistenta, 
Projekta grāmatvedes, Projekta sabiedrisko attiecību speciālista, Projekta vides 
speciālista, Projekta teritoriālplānotāja un politikas formulēšanas eksperta.  
Par Projekta vadību atbildīga ir Projekta vadības komanda, kuru veido Projekta 
vadītājs, Projekta vadītāja asistents un Projekta grāmatvede. 
 
Vārds, uzvārds Amats Darba līguma termiņš 

Renārs Grinbergs Projekta vadītājs 15.02.2010. – 30.11.2012. 
Līga Kronberga Projekta grāmatvede 15.02.2010. – 30.11.2012. 
Maija Vanaga Projekta vides speciāliste 22.02.2010. – 31.08.2012. 

Mareks Krūmiņš Projekta vadītāja asistents 03.03.2010. – 30.11.2012. 
Jānis Jekševics Projekta sabiedrisko attiecību 

projektu vadītājs 
15.03.2010. – 30.11.2012. 

N/A Projekta teritoriālplānotājs 02.08.2010. – 31.08.2012. 
N/A Politikas formulēšanas 

speciālists 
01.02.2011. – 31.08.2012. 

 
Projekta vadītājs regulāri rīko projekta personāla sanāksmes, kurās tuvākajam 
laika posmam tiek skaidri noteikti uzdevumi, atbildīgie un izpildes termiņi. 
Projekta darbinieki iesniegs ikmēneša darba atskaites Projekta vadītājam.  
Projekta progresa ziņojumi tiks sagatavoti atbilstoši Projekta aktivitāšu 
realizācijas gaitai. 
 

Akt. Nr. Gads Mēnesis  
(gala termiņš) 

6. aktivitātes rezultatīvie rādītāji 

6 2010 Aprīlis 
(30.04.10.) 

Projekta vadības plāns 

6 2010 Aprīlis 
(30.04.10.) 

Projekta publicitātes plāns 

6 2010 
 

Septembris 
(01.09.10.) 

Projekta sākuma ziņojums 
 

6 2011 Decembris 
(01.12.11.) 

Projekta vidusposma ziņojums ar maksājuma 
pieprasījumu 

6 2013 Februāris 
(28.02.13.) 

Projekta gala ziņojums ar maksājuma 
pieprasījumu 
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Projekta 7.aktivitāte „Projekta monitorings”  
 
Aktivitātes norises laiks – 15.02.2010. – 30.11.2012. 
Projekta uzraudzības funkciju veiks Projekta vadītājs un Projekta vadības 
komiteja. 

 
Projekta vadības komiteja būs svarīgākā Projekta uzraudzības īstenotāja, to 
vadīs Departamenta amatpersona.  
Projekta vadības komiteju veidos pārstāvji no RD administrācijas, RD Mājokļu 
un vides departamenta, RAPLM, nevalstiskas organizācijas „Vides aizsardzības 
klubs” un „Latvijas teritoriālplānotāju asociācija”. 
 
Projekta vadības komitejas sanāksmes notiks reizi ceturksnī.  
 
Projekta vadības komitejas sanāksmju starplaikos Projekta uzraudzības 
funkciju nodrošinās Departamenta amatpersona.  
 
Projekta vadības komitejas pārstāvjiem ir iespēja piedalīties Projekta 
īstenošanas ikdienas aktivitātēs, taču tās galvenie secinājumi tiks veikti un 
apkopoti ceturkšņa sanāksmēs.  
 
Projekta vadības komitejas nozīmīgākos secinājumus, piemēram, monitoringa 
rezultātus, atspoguļos caur Projekta saziņas kanāliem - projekta tīmekļa vietni, 
ziņojumiem, semināriem un konferencēm.  
 
Projekta vadības komitejas secinājumi būs tieši attiecināmi uz Projekta 
izstrādātājiem (Projekta vadības komandu, ārējiem ekspertiem), lai tos 
izdiskutētu, izvērtētu un integrētu turpmākajā Projekta izstrādē un rezultātos.  
 
Projekta beigu posmā tiks nolīgts neatkarīgs auditors, lai pārbaudītu finanšu 
pārskatu un sniegtu informāciju Eiropas Komisijai Projekta gala ziņojumā. 
 
Šobrīd ir izveidota Departamenta darba grupa Projekta izstrādei, kas piedalīsies 
Projekta plānotajās aktivitātēs, pasākumos un sanāksmēs, sniegs priekšlikumus, 
piedalīsies pieredzes apmaiņas pasākumos un nodrošinās Projekta izstrādē 
iesaistīto Departamenta struktūrvienību darbības koordinēšanu. Tajā strādās 
Departamenta Ekonomikas un Pilsētplānošanas pārvaldes speciālisti, kas 
nodrošinās, lai Projekta laikā iegūtās zināšanas varētu izmantot Rīgas pilsētas 
attīstības jautājumu risināšanā, kā arī tiktu paaugstināta Departamenta 
amatpersonu izpratne par klimata pārmaiņām un plūdu riska pārvaldības 
jautājumiem.  
 
Projekta aktivitāšu ērtākai pārskatāmībai ir sagatavots Projekta vadības plāna 
laika grafiks atsevišķā dokumentā.  
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Vadības plāna apstiprināšana 
 
 
 
Vadības komitejas vadītājs 
Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta direktora p.i. ………………………G.Princis

 
 
 
Vadības komitejas locekļi 

 

Rīgas domes izpilddirektors 
 
 

…………………….J.Radzevičs
 

Rīgas domes Mājokļu un vides 
departamenta Vides pārvaldes 
priekšnieks, direktora 
vietnieks  
 

………………………A.Kļaviņš

Latvijas Republikas 
Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas 
Telpiskās plānošanas 
departamenta direktore  
 

…………………………I.Urtāne

Vides aizsardzības kluba 
viceprezidente  
 

……………………….E.Kalniņa

Biedrība „Latvijas 
Teritoriālplānotāju asociācija” 
 

………………………….Z.Varts

  
Vadības komitejas sekretārs  
Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta Life+ projekta 
vadītāja asistents  

……………………..M. Krūmiņš

 


