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APSTIPRINĀTS  

ar Rīgas domes 15.12.2017. 

 lēmumu Nr.647 

 

 

 

DARBA UZDEVUMS 

 

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanas un attīstības tematiskā plānojuma izstrādei 

 

1. Tematiskā plānojuma nepieciešamības pamatojums 

1.1. Rīgas centrālās daļas kultūrvēsturiskā mantojuma un publiskās ārtelpas funkcionāli 

telpiskās vides saglabāšana un attīstīšana ir nepieciešams priekšnoteikums Rīgas 

ilgtermiņa attīstības mērķu un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 

teritorijas plānojumā (turpmāk – Plānojums) noteikto mērķu un politiku īstenošanai. 

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas (turpmāk – RVC un tā AZ) vispārējie 

attīstības mērķi paredz saglabāt Rīgai raksturīgo kultūrvēsturisko vidi un vērtības, 

vienlaikus nodrošinot kvalitatīvas jaunās arhitektūras radīšanu un augstvērtīgu 

pilsētvides dizainu un attīstīt efektīvu pilsētas pārvaldības modeli kultūrvēsturisko 

vērtību, ainavas un struktūras saglabāšanas un attīstības jomā. Lai nodrošinātu 

Plānojuma mērķu īstenošanu, nepieciešams izstrādāt RVC un tā AZ kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanas un attīstības tematisko plānojumu (turpmāk – Tematiskais 

plānojums) un perspektīvā – Rīgas vēsturiskā centra pārvaldības plānu, nosakot 

Pasaules mantojuma statusam atbilstošus uzdevumus un īstenošanas pasākumus, kā 

arī atbildīgo pušu kompetences;  

1.2. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu pašvaldības izstrādā tematisko 

plānojumu, kurā risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību 

vai specifisku tematu; 

1.3. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 8.pantā 

ietvertajam deleģējumam, turpmākajā RVC un tā AZ plānošanas procesā 

nepieciešams izstrādāt ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – 

lokālplānojumu (turpmāk – Lokālplānojums). Lokālplānojuma risinājumu 

pamatojumam nepieciešams veikt Tematiskā plānojuma izstrādi.  

 

2. Tematiskā plānojuma teritorija 

2.1. RVC un tā AZ. 

 

3. Tematiskā plānojuma mērķis 

3.1. Tematiskā plānojuma mērķis ir izstrādāt ilgtermiņa un vidējā termiņa konceptuālās 

pamatnostādnes mantojuma aizsardzības pilnveidošanai un attīstībai, kā arī 

priekšlikumus politikas un tās īstenošanas mehānismu un monitoringa sistēmas 

izstrādei Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, ievērtējot centra 

daudzfunkcionalitātes un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas nepieciešamību 

atbilstoši valsts un starptautiskajos normatīvajos dokumentos noteiktajām Rīgas 

pilsētas saistībām kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. 
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4. Tematiskā plānojuma sadaļas un uzdevumi 

4.1. Saskaņā ar Rīgas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem – Rīgas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmu 2014.–

2020. gadam, jaunā Rīgas teritorijas plānojuma (turpmāk – RTP) sastāvā 

izstrādātajiem tematiskajiem plānojumiem, Tematisko plānojumu izstrādā, ņemot 

vērā Stratēģijā definētos mērķus un izvērtējot RTP Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju 

tematisko plānojumu; 

4.2. Tematiskajā plānojumā tiek izvērtētas šādas galvenās tēmas: 

4.2.1. Kultūrvēsturiskās vides vērtības un prasības to saglabāšanai un attīstībai; 

4.2.2. Kultūrvēsturiskās vides identitāte un autentiskums; 

4.2.3. Pilsēttelpas attīstības koncepcija.  

4.3. Tematiskajā plānojumā atbilstoši detalizācijas pakāpei risināmi šādi būtiskākie 

uzdevumi:  

4.3.1. Izvērtēt Plānojuma sastāvā izstrādātā “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un 

attīstības plāna” īstenošanas rezultātus; 

4.4. Izvērtēt RVC un tā AZ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietvertās 

prasības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un attīstībai un sagatavot 

priekšlikumus Lokālplānojuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

izstrādei.  

 

5. Tematiskā plānojuma izstrādes metodoloģija  

5.1. Tematiskā plānojuma izstrādei Departamentā tiek izveidota darba grupa (turpmāk – 

Darba grupa), kuras sastāvā tiek pieaicināti speciālisti no: 

5.1.1. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas; 

5.1.2. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas; 

5.1.3.  Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"; 

5.1.4. Rīgas pilsētas Būvvaldes; 

5.1.5. Rīgas domes Īpašuma departamenta; 

5.1.6. Rīgas izpilddirekcijām.  

5.2. Darba grupa piedalās visā Tematiskā plānojuma izstrādes procesā, t.sk. Tematiskā 

plānojuma izstrādes starpstadiju atskaitēs/prezentācijās, un sniedz komentārus 

Tematiskā plānojuma saskaņošanas gaitā; 

5.3. Darba grupā tiek apspriesti un akceptēti Tematiskā plānojuma galvenie uzdevumi, 

publiskās ārtelpas attīstības mērķi, rīcības un izvērtēšanas kritēriji, kā arī veikta 

risinājumu izvērtēšana atbilstoši tiem; 

5.4. Tematiskā plānojuma izstrādātājs priekšlikumus un risinājumus iesniedz izvērtēšanai 

Darba grupā. 

5.5. Tematiskā plānojuma risinājumu izstrādē, apspriešanā un izvērtēšanā pēc 

nepieciešamības iesaistāmas citas institūcijas: 

5.5.1. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments; 

5.5.2. Rīgas domes Satiksmes departaments; 

5.5.3. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; 

5.5.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvalde; 

5.5.5. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”; 

5.5.6. AS „Latvijas Gāze”; 

5.5.7. AS „Rīgas Siltums”; 

https://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Executive_authority/Rigas_pasvaldibas_agenturas/agentura_arhitekta_birojs/
https://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Executive_authority/Departamenti/IzglitibasDep/
https://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Executive_authority/Departamenti/SatiksmesDep/
https://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Executive_authority/Departamenti/Majoklu_vides_Dep/
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5.5.8. RP SIA „Rīgas satiksme”; 

5.5.9. SIA „Rīgas Ūdens”; 

5.5.10. SIA „Lattelecom”; 

5.5.11. VAS „Latvenergo”; 

5.5.12. VAS „Latvijas valsts ceļi”; 

5.5.13. VAS „Latvijas dzelzceļš”; 

5.5.14. u.c., ja nepieciešams. 

 

6. Tematiskā plānojuma izstrādē iesaistāmie eksperti 

Tematiskā plānojuma izstrādes laikā plānota sadarbība ar šādiem nozaru ekspertiem: 

6.1. Pilsētplānošanas un arhitektūras nozares eksperti (Latvijas Teritoriālplānotāju 

asociācija, Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība, u.c.) 

un radošo industriju pārstāvji (Radošo teritoriju un kvartālu asociācija, u.c.); 

6.2. Citas organizācijas vai institūcijas piesaistāmas pēc vajadzības atbilstoši tēmām. 

 

7. Prasības tematiskā plānojuma sabiedrības līdzdalības pasākumiem 

7.1. Tematiskā plānojuma izstrādes laikā un pirms tā virzīšanas izskatīšanai Rīgas domē 

tiek organizētas sanāksmes ar ekspertiem un apkaimju iedzīvotājiem.  

7.2. Prasības Tematiskā plānojuma publiskajai apspriešanai: 

7.2.1. Izstrādāto Tematiskā plānojuma redakciju kopā ar sagatavoto ziņojumu iesniedz 

izskatīšanai Rīgas domē, kura pieņem lēmumu par Tematiskā plānojuma redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Četru nedēļu 

laikā pēc iepriekš minētā lēmuma pieņemšanas tiek organizēta publiskā apspriešana; 

7.2.2. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts – vismaz četras nedēļas. Publiskā apspriešana 

sākas ne agrāk kā piecas dienas pēc paziņojuma publicēšanas pašvaldības tīmekļa 

vietnē;  

7.2.3. Sākot ar Tematiskā plānojuma redakcijas publiskās apspriešanas pirmo dienu, 

publiskās apspriešanas materiāli – informatīvās planšetes un sējumi – tiek izvietoti 

Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra skatlogā, Amatu ielā 4 un Rīgas 

domē, Rātslaukumā 1; 

7.2.4. Tematiskā plānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā organizē publiskās 

apspriešanas sanāksmi. Pēc publiskās apspriešanas beigām tiek apkopoti tās rezultāti. 

 

8. Tematiskā plānojuma noformēšana  

8.1. Paskaidrojuma raksts; 

8.2. Grafiskā daļa; 

8.3. Priekšlikumi Lokālplānojuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

izstrādei. 

 

 

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja,  

direktora vietniece pilsētvides attīstības jautājumos  

I.Purmale 

 

 

Sagatavoja 

A.Kušķis 67037936  


