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Pielikums Nr. 1 

ZIŅOJUMAM 

par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”  

stratēģijas 2012. – 2015. gadam izpildi 

 

Pārskats par Stratēģijā plānoto prioritāro uzdevumu izpildi periodā no 2012. līdz 2015. gadam. 

Darbības virziens Prioritārie uzdevumi Īstenotie pasākumi un sasniegtie darbības rezultāti (pa 

gadiem) 

Rezultatīvie rādītāji 

1. Arhitektūras 

procesā 

iesaistīto pušu 

sadarbība 

Veicināt Rīgas 

arhitektūras procesā 

iesaistīto pušu 

sadarbību, 

organizējot 

konsultatīvu 

profesionāļu padomi 

2012. gadā pie Aģentūras darbojās Pilsētas arhitekta 

kolēģija. 

2013. gadā tika atjaunota konsultatīvās institūcijas 

“Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija” darbība, aktualizējot 

tās uzdevumus, organizatorisko struktūru un darba 

organizāciju. Tika izstrādāts un apstiprināts jauns 

kolēģijas nolikums un sadarbības vienošanās. 

2014. gadā tika turpināta Rīgas pilsētas arhitekta 

kolēģijas darbība. Tās sastāvs tika papildināts ar 3 

jauniem locekļiem no RD Satiksmes departamenta, 

biedrībām “ICOMOS Latvija” un “Mežaparka attīstības 

biedrība”.  

Papildus tika atjaunota RD konsultatīvas institūcijas 

“Rīgas domes pieminekļu padome” darbība. 

2015. gadā tika turpināta Rīgas pilsētas arhitekta 

2012. gadā notikušas 4 

kolēģijas sēdes un izskatīti 6 

jautājumi (Pilsētplānošana – 

1, Arhitektūra – 2, 

Konkursu nolikumi, 

koncepciju uzdevumi – 3). 

2013. gadā notikušas 4 

kolēģijas sēdes un izskatīti 5 

jautājumi (Būvniecības 

likuma projekts – 1, 

Arhitektūra – 2, Aģentūras 

darbs – 1, Rīgas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija – 1). 

2014. gadā notikušas 5 

kolēģes sēdes un izskatīti 15 
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kolēģijas darbība. Tās sastāvs tika papildināts ar Annas 

Koku Skolas Biedrību. 

jautājumi (Aģentūras un 

kolēģijas darbs – 4, 

Arhitektūra – 7, 

Arhitektūras skate un 

konkursu uzdevumi – 2, 

pētījumi – 1, Būvniecības 

likums – 1). 

2015. gadā notikušas 8 

kolēģijas sēdes un izskatīti 9 

jautājumi. 

 

Pilnveidot sadarbību 

ar valsts un 

nevalstiskajām 

organizācijām 

2012. gadā aģentūras direktors ir piedalījies diskusijā par 

Rīgas pilsētas plānojuma dokumentu izstrādi (attīstības 

stratēģija, attīstības programma un teritorijas plāns) 

diskusiju ciklā "Nākotnes Rīga jau top!” (rīkotāji 

Nekustamo īpašumu pārdevēju apvienība un Latvijas 

Arhitektu savienība). 

Aģentūra ir iesaistījusies un/vai rīkojusi šādas diskusijas: 

 Diskusija par arhitekta pakalpojumu būtību un tās 

skaidrojumu; 

 Diskusija par energoefektivitātes pasākumiem 

vēsturiskajās pilsētas centra ēkās, pēc kara veidotajos 

masveida dzīvojamos kvartālos, to finansiālajiem 

2012. gadā notikušas divas 

pieredzes apmaiņas tikšanās 

(komandējumi) Jēkabpilī, 

Rēzeknē, Daugavpilī un 

Liepājā. 

 

2013. gadā organizētas 10 

diskusijas, notikušas 5 

pieredzes apmaiņas vizītes 

Tallinā, Ventspilī, Liepājā, 

Rēzeknē un Daugavpilī. 

 

http://arhitekts.riga.lv/images/download/8.91/Atskaite2015.pdf
http://arhitekts.riga.lv/images/download/8.91/Atskaite2015.pdf
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ieguvumiem un pašreizējo iespaidu uz ilgtspējīgas 

pilsētvides un tās arhitektūras kvalitāti. 

Aģentūras pārstāvis ir piedalījies koncepcijas par 

arhitektūras un būvniecības kultūras centra veidošanu 

analīzē un apspriešanā Latvijas Arhitektu savienībā. 

Aģentūra ir atjaunojusi un uzturējusi attiecības ar citu 

Latvijas pilsētu pašvaldību arhitektūras dienestiem, tajā 

skaitā piedaloties starptautiskā konferencē “Publiskās 

ārtelpas attīstības tendences Baltijā pēdējos 20 gados” 

Daugavpilī un konferencē “Kultūra – stils – skola” un 

sarīkojumā “Vernera sarunas” Liepājā. 

2013. gadā aģentūra organizēja vairākas diskusijas par 

pilsētas publiskās ārtelpas un dzīvojamās vides kvalitātes 

jautājumiem: 

 Diskusija par lokālplānojuma risinājumiem objektam 

Kokneses prospektā ar projekta pasūtītāju, RD 

Pilsētas attīstības departamenta, aģentūras un 

kolēģijas pārstāvjiem; 

 Diskusiju cikls par vasaras kafejnīcu dizainu 

vēsturiskā centra teritorijā, akcentējot Līvu laukumu 

sadarbībā ar biedrību “Latvijas Viesnīcu un restorānu 

asociācija”, Rīgas pilsētas Kultūras pieminekļu 

aizsardzības nodaļu, Laikmetīgās arhitektūras 

2014. gadā organizētas 8 

diskusijas, notikušas 2 

pieredzes apmaiņas vizītes 

Viļņā, Valmierā. 

 

2015. gadā organizētas 7 

diskusijas, notikušas 3 

pieredzes apmaiņas vizītes 

Viļņā, Tallinā, Bauskā. 
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informācijas centru, Rīgas pilsētas izpilddirekciju, RD 

Pilsētas attīstības departamentu, Rīgas pilsētas 

būvvaldi, LMA). 

Sadarbībā ar Nīderlandes vēstniecību Latvijas nekustamā 

īpašuma attīstītājiem tika organizēta tikšanās ar 

holandiešu arhitektu Jacob van Rijs (arhitektu biroja 

MVRDV direktoru un līdzdibinātāju). 

Tika organizēta pieredzes apmaiņas vizīte un aģentūras 

darbinieku tikšanās Tallinā ar Tallinas pilsētas domes 

galveno arhitektu Endriku Mandu. Tikšanās laikā tika 

apspriesta pieredze un vīzijas par pilsētvides uzlabošanas 

iespējām, akcentējot daudzdzīvokļu namu mikrorajonus.  

Aģentūras speciālisti ir piedalījušies Tallinas arhitektūras 

biennālē, tādējādi turpinot diskusiju ar kaimiņvalstu 

kolēģiem par padomju perioda arhitektūras un 

pilsētbūvniecisko struktūru jēgpilnu adaptāciju šobrīd un 

nākotnē. 

Notikušas pieredzes apmaiņas tikšanās ar kolēģiem un 

nozares profesionāļiem Ventspilī, Liepājā, Rēzeknē un 

Daugavpilī, tai skaitā piedaloties zinātniski praktiskajā 

konferencē “Sabiedrībai pieejamas vides veidošana 

pilsētas vēsturiskajos centros” Kuldīgā Starptautiskās 

arhitektūras dieju pasākumu programmas ietvaros. 
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2014. gadā Aģentūra rīkojusi vairākas diskusijas par 

pilsētas publiskās ārtelpas un dzīvojamās vides kvalitātes 

jautājumiem, tai skaitā: 

 Par publiskās infrastruktūra attīstības projektiem 

(divlīmeņu dzelzceļa šķērsojums Zolitūdē un kustības 

drošība staciju “Imanta” un “Zolitūde” apkalpes zonā; 

 Jaunais Būvniecības likums un arhitektūras konkursu 

prakse Rīgā (Latvijā), un atziņas un secinājumi no 

Zolitūdes traģēdijas (2 diskusijas); 

 Par Līvu laukuma koncepciju īstenošanas iespējām; 

 Par redzamo vides kvalitāti un vērtībām, aktīvi 

iesaistoties Rīgas dauddzīvokļu namu iekšpagalmu 

kopienu ikdienas dzīvē (sadarbībā ar LLU, LU, LMA, 

RISEBA, RSU un RTU studentiem). 

Īstenoti vairāki pieredzes apmaiņas un sadarbības 

pasākumi: 

 Ar Valmieras arhitektu dienestu; 

 Piedaloties kultūras mantojuma forumā “Risinājumi 

vēsturisko pilsētu ainavas saglabāšanā” Viļņā; 

 Piedaloties Ziemeļu ministru padomes (Nordic 

Council of Ministers) sanāksmē par kultūras nozīmi 

ilgstpējīgā attīstībā u.c. 
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2015. gadā Aģentūra rīkojusi vairākas diskusijas par 

pilsētas publiskās ārtelpas un dzīvojamās vides kvalitātes 

jautājumiem, tai skaitā: 

 Par eventuālajām RPAB pētniecības tēmām; 

 Par Aldara parka atjaunošanas koncepciju; 

 Par Latvija Okupācijas muzeja pārbūves un Padomju 

okupācijas upuru piemiņas memoriāla aktuālajiem 

arhitektūras risinājumiem; 

 Par biroju ēku klasifikāciju; 

 Par arhitektūras konkursu prakses regulējumu Rīgā; 

 Par laikmetīgā dizaina potenciālu Rīgas pilsētvidē; 

 Par arhitektūras konkursu prakses regulējumu Rīgā 

(turpinājums). 

Īstenoti vairāki pieredzes apmaiņas un sadarbības 

pasākumi: 

 Apmeklēts starptautiskais arhitektūras forums - 

Tallinas Arhitektūras biennāle, t.sk. atklāšanas 

pasākums un biennāles ietvaros notiekošais 

starptautiskais simpozijs; 

 Iepazīšanās ar konkursa rezultātiem un konkursa 

projektu apskate Viļņā (Lietuva)/ Lietuvas arhitektu 

savienībā (Architects Association of Lithuania)/ 

konkursa izstādē Lietuvas Mūzikas un teātra studentu 
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pilsētiņā (Lithuania Music and Theatre Academy 

(LMTA) student city); 

 Profesionāla vizīte Rundāles pilī, kurā iepazināmies 

ar pils restaurācijas pabeigšanas procesa progresu. 

 

2. Atbalsts 

arhitektūras 

projektiem 

Sniegt profesionālu 

viedokli lēmumu 

pieņēmējiem, 

piedalīties 

koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās un 

sabiedriski nozīmīgu 

projektu īstenošanas 

uzraudzībā. 

2012. gadā Aģentūras darbinieki piedalījās RD Pilsētas 

attīstības departamenta darba grupā par Rīgas vēsturiskā 

centra un tā aizsardzības zonu grozījumiem un sagatavoja 

teorētisko bāzi koncepciju izstrādes formā iespējamiem 

grozījumiem Rīgas teritorijas izmatošanas un apbūves 

noteikumos. Aģentūras speciālisti nodrošināja 

pārstāvniecību šādās pašvaldības un valsts iestāžu, kā arī 

nevalstisko organizāciju padomēs: 

 Rīgas Vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības 

padomē; 

 Rīgas domes Pieminekļu padomē; 

 Rīgas domes Investīciju un uzņēmējdarbības 

veicināšanas padomē; 

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzraudzības padomē 

un Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta fonda 

valdē. 

Aģentūras pārstāvji piedalījās vidi degradējošu, 

sabrukušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju 

2013. gadā sniegti 7 

atzinumi, 2014. gadā sniegti 

5 atzinumi. 

2015. gadā sniegti 8 

atzinumi. 
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klasificēšanas un prioritāšu noteikšanas darba grupā (RD 

Īpašuma departaments). 

2013. gadā Aģentūras pārstāvji piedalījās Rīgas pilsētas 

būvvaldes padomes sēdēs un konsultatīvajās sanāksmēs, 

novērtējot sabiedriski nozīmīgu projektu potenciālo 

ietekmi uz pilsētvides kvalitāti, kā arī Rīgas pilsētas 

ilgtspējīgas enerģētikas plāna 2010. – 2012. gadam 

ieviešanas vadības grupā. 

Atbilstoši pieprasījumam sagatavoti 7 atzinumi: 

 Par detālplānojuma projektiem teritorijai starp Juglas 

ielu un Mazo Juglas ielu un teritorijai pie Juglas, 

Ūdeļu un Mazās Juglas ielas (RD Pilsētas attīstības 

departaments); 

 Par būvniecības ieceri Āgenskalnā, Nometņu ielā 61 

(Rīgas pilsētas būvvalde); 

 Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas skiču projektu 

Purvciemā, Žagatu ielā 7 ((Rīgas pilsētas būvvalde); 

 Par būvniecības ieceri Ropažu ielā 10 – k.1 (Rīgas 

pilsētas būvvalde); 

 Par tehniskā projekta risinājumiem daudzfunkcionālā 

biroju centra “New Hanza City” pirmās būvniecības 

kārtas objektiem kvartālā starp Pulkveža Brieža, 

Sporta, Mihaila Tāla (plānota) un jaunprojektēto ielu 
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(projekta attīstītājiem). 

Sadarbībā ar Pilsētas attīstības departamentu organizētas 

konsultatīvas sanāksmes un sagatavoti atzinumi par 

šādiem attīstības plānošanas dokumentiem: 

 Rīgas teritorijas plānojuma tematiskie plānojumi; 

 Rīgas ilgstpējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. 

gadam. 

2014. gadā Aģentūras speciālisti nodrošināja 

pārstāvniecību šādās pašvaldības un valsts iestāžu, kā arī 

nevalstisko organizāciju padomēs: 

 Darba grupā par vidi degradējošu, sabrukušu un 

drošību apdraudošu būvju klasificēšanu un rīcības 

prioritāšu noteikšanu; 

 Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas plāna 2014. 

gadam ieviešanas vadības grupā; 

 Vēsturskā centra saglabāšanas un attīstības padomē; 

 LNB projekta īstenošanas uzraudzības padomē. 

Tika sagatavoti nosacījumi/atzinumi: 

 Lokālplānam Maskavas un Ūnijas ielā (sadarbībā ar 

RD Attīstības departamentu); 

 Par būvniecības ieceri izgāztuves rekultivācijai A. 

Deglava ielā (sadarbībā ar RD Pilsētas attīstības 

departamentu); 
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 Par būvniecības iecerēm autostāvvietu ierīkošanai 

Stirnu ielā 29, viesnīcas jaunbūvei Grēcinieku ielā 25, 

dauddzīvokļu mājas jaunbūvei Biķernieku ielā 79a un 

veikala rekonstrukcijai Mūkusalas ielā 93 (sadarbībā 

ar Rīgas pilsētas būvvaldi). 

Aģentūras pārstāvji piedalījās Rīgas pilsētas būvvaldes 

padomes sēdēs un konsultatīvajās sanāksmēs, novērtējot 

sabiedriski nozīmīgu projektu potenciālo ietekmi uz 

pilsētvides kvalitāti (t.sk. piedaloties Rīgas Apbūves 

noteikumu, USER projekta u.c. tematiskajās darba 

grupās). 

2015. gadā Aģentūras darbinieki nodrošināja 

pārstāvniecību šādās pašvaldības un valsts iestāžu, kā arī 

nevalstisko organizāciju padomēs: 

 Būvvaldes padomes sanāksmē un sēdēs, izskatot 

būvniecības ieceres, būvprojektus, materiālus 

publiskai apspriešanai, detālplānojumus; 

 Rīgas Vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības 

padomē; 

 Rīgas domes Pieminekļu padomē; 

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzraudzības padomē 

un Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta fondā; 

 Rīgas teritorijas plānojuma  darba grupās (ainavu, 
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ūdens teritoriju un krastmalu, apstādījumu struktūras 

un ārtelpu, mājokļu attīstības un apbūves noteikumu 

tematiskās darba grupās); 

 Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma 

izstrādes darba grupā; Vidi degradējošu, sabrukušu un 

cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanas un 

prioritāšu noteikšanas darba grupā. 

Tika sagatavoti nosacījumi/atzinumi: 

 Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma 1. 

redakcijai; 

 Par detālplānojuma projektu Trijādības ielā 5; 

 Par lokālplānojumu kvartālam starp Maskavas, 

Bārddziņu, mazo Kalna ielu; 

 Par ēkas pārbūvi viesnīcas vajadzībām Jēkaba ielā 30 

un Z.A. Meierovica bulv. 2; 

 Par ēkas pārbūvi viesnīcas vajadzībām Ausekļa ielā 

22. 

 

Veidot sadarbību ar 

profesionālajām 

organizācijām 

kompetences 

piesaistei kvalitatīvas 

2012. gadā Aģentūras pārstāvji piedalījās 3 arhitektūras 

konkursu žūrijās: 

 Arhitektūras ideju konkursā “Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās ēkas Kuģu ielā 15”; 

 Līvu laukuma rekonstrukcijas arhitektūras ideju 
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pilsētvides kritēriju 

pilnveidošanā un 

arhitektūras projektu 

kvalitātes 

novērtēšanā. 

konkursā; 

 Konkursā “Vides objektu festivāls “Ziemassvētku 

egļu ceļš””. 

2013. gadā Aģentūras pārstāvji piedalījās LMA studentu 

konkursa darbu novērtēšanā pilsētas svētku 

noformējumam (sadarbībā ar RD Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta Kultūras pārvaldi). 

2014. gadā Aģentūras pārstāvji piedalījās  

 žūrijas komisijā  par Starptautiskās autoostas attīstību 

Rīgā 13. Janvāra ielā; 

 konkursa piedāvājumu vērtēšanā pilsētas svētku 

noformējumam (sadarbībā ar RD Izglītības, kultūras 

un sporta departamenta Kultūras pārvaldi). 

2015. gadā Aģentūras pārstāvji piedalījās 

 žūrijas komisijā par Daudzstāvu dzīvojamās  ēkas 

jaunbūvei Strēlnieku ielā 14 c; 

 ikgadējā konkursa piedāvājumu vērtēšanā pilsētas 

svētku noformējumam (sadarbībā ar RD Izglītības, 

kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldi). 

 

3. Sabiedrības 

izglītošana 

Īstenot un sniegt 

atbalstu projektiem 

sabiedrības 

2012. gadā tika sagatavotas un organizētas vairākas 

izstādes: 

 Rīgas arhitektūras darbu skate un Rīgas arhitektūras 

Kopš 2006. gada sadarbībā 

ar pašvaldības institūcijām 

un nozares nevalstiskajām 
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izglītošanai 

arhitektūras jomā. 

gada balvas (2012) pasniegšana; 

 Atjaunotā un papildinātā Vecrīgas maketa ekspozīcija 

rātsnamā; 

 Ekspozīcijas daļas sagatavošana izstādei “Mūsdienu 

tendences nacionālajā arhitektūrā” (Kopenhāgena, 

Dānija); 

 Fotogrāfiju izstāde konkursā “Rīgas arhitektūras Gada 

balva”; 

 Izstādes “Rīgas jūgendstila arhitektūra”, “Rīgas koka 

arhitektūra”, kas pilnībā vai daļēji eksponētas arī 

vairākās citās Eiropas valstīs un Krievijā. 

2013. gadā kā nozīmīgākie projekti tika realizēti: 

 Rīgas arhitektūras darbu skate un Rīgas arhitektūras 

gada balvas (2013) pasniegšana; 

 Ceļojošā izstāde “Rīgas (2012) gada balva 

arhitektūrā”; 

 Izdota monogrāfija “Vienkārši, ar vērienu” (aut. Jānis 

Lejnieks, 2013) un veikta tās izplatīšana Rīgas un 

citām bibliotēkām; 

 Izveidota un vairākos starptautiskos pasākumos 

demonstrēta prezentācija “Rīga. Pilsēta un 

arhitektūra” (latviešu, krievu un angļu valodās) 

sadarbībā ar Arhitektūras veicināšanas fondu un Arti 

organizācijām katru gadu 

notiek arhitektūras darbu 

skate un pasniegta Gada 

balva Rīgas arhitektūrā.  

 

Ceļojošā izstāde “Rīgas 

gada balva arhitektūrā” pa 

trīs gadiem kopā pabijusi 21 

vietā dažādās Rīgas 

apkaimēs. 
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Zvirgzdiņu. 

2014. gadā kā nozīmīgākie projekti tika realizēti: 

 Rīgas arhitektūras darbu skate un Rīgas arhitektūras 

gada balvas (2014) pasniegšana; 

 Ceļojošā izstāde “Rīgas (2013) gada balva 

arhitektūrā”; 

 Sagatavotas vairākas publikācijas, piemēram, 

kopsavilkums par pētījumu “Būvju – 2014. gada 

balvas pretendentu Rīgas arhitektūrā – atbilstības 

novērtējums vides pieejamības standartiem”, pētījuma 

rezultāti “Situācijas analīze un novērtējums Rīgas 

būvniecībā 2013. gadā”, Rīgas modernismam veltīts 

informatīvs materiāls, kas ar Aģentūras atbalstu tika 

izveidots Venēcijas biennāles 14. starptautiskās 

arhitektūras izstādes Latvijas ekspozīcijas katalogam; 

 Atkārtoti izdotas 2 īsfilmas: “Rīgas koka arhitektūra” 

(2006.) un “Rīga. Pilsētas audums.” (2007.). 

 Rīgas Centrālās bibliotēkas krājumu, Komplektēšanas 

un apstrādes nodaļai nodotas 2 grāmatas  - “Pagalmi 

ar putniem” (izdevējs – biedrība “Pagalmi”) un “Koka 

māja” (biedrība- “Latvia Nostra”), katru 30 

eksemplāros. 

2015. gadā realizēti šādi projekti:  
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 Rīgas arhitektūras darbu skate un Rīgas arhitektūras 

gada balvas (2015) pasniegšana; 

 Izstrādāta metodika semināriem Rīgas pamatskolu un 

vidusskolu skolotājiem); 

 Ceļojošā izstāde“Rīgas (2014) gada balva 

arhitektūrā”; 

 Sagatavota vizuālās informācijas projekta par Rīgas 

arhitektūru prezentācija (A. Zvirgzdiņš); 

 Izstrādāta semināru cikla koncepcija Rīgas gidiem 

(M. Eņģelis); 

 Sagatavota prezentācija par Tallinas arhitektūras 

biennāli (K. Budže). 

 

Organizēt seminārus 

un diskusijas 

sabiedrības 

izglītošanai 

arhitektūras jomā. 

2012. gadā tika organizēts izglītojošu semināru cikls 

“Nams pie nama. Mana Rīga.” (pilotprojekts sadarbībai 

ar Rīgas skolu audzēkņiem un skolotājiem). 

Aģentūrā notikušas vairākas sarunas ar ārvalstu 

žurnālistiem, kam sekoja publikācijas laikrakstā 

“Yomiuri Shimbun Berlin” un žurnālā 

“Zawod:Architekt”. 

2013. gadā tika organizēti izglītojošo semināru cikli: 

1. Rīgas skolu audzēkņiem un skolotājiem par Rīgas 

arhitektūru; 

2. Rīgas un Pierīgas sākumskolu un mākslas skolu 

skolotājiem par pilsētvides veidošanas principiem; 

2012. gadā notikuši 7 

semināri. 

 

2013. gadā organizēti 9 

semināri, no tiem: 

 4 semināri Rīgas skolu 

audzēkņiem un 

skolotājiem. Nodarbībās 

piedalījās 106 skolēni un 

12 skolotāji no 9 Rīgas 

skolām; 
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3. Seminārs gidiem par Rīgas arhitektūru sadarbībā ar 

Latvijas Profesionālo gidu asociāciju un RD Pilsētas 

attīstības departamentu. 

Tika organizēta starptautiska konference par aktuālām 

tēmām Rīgas arhitektūrā “Šmēlinga sarunas”. 

Konferences tēma: “Rīgas iedzīvotāju šodiena un 

nākotne pēckara daudzdzīvokļu namu mikrorajonos – 

pilsēttelpas transformācijas iespējas un izaicinājumi”. 

Sadarbībā ar nodibinājumu “Arhitektūras veicināšanas 

fonds” izveidota prezentācija “Rīga. Pilsēta un 

arhitektūra”. 

2014. gadā tika organizēti izglītojošo semināru cikli 

Rīgas skolu skolotājiem par Rīgas arhitektūru (2 

semināru cikls), sagatavots metodiskais materiāls 

mākslas skolu skolotājiem. 

Notikusi starptautiskā R. Šmēlinga konference “Rīgas 

mājokļu vide – jaunie arhitektūras horizonti”, kurā 

piedalījās pētnieki un profesionāļi no 6 valstīm.  

Sadarbībā ar nodibinājumu “Arhitektūras veicināšanas 

fonds” izveidota otrā prezentācija “Pēckara modernisma 

arhitektūra Rīgā (1955 – 1990)”, kas tikusi rādīta ārvalstu 

speciālistiem viņu vizīšu laikā Rīgā, gan arī Latvijas 

augstskolu studentiem piemēram, LLU vasaras skolas 

 4 semināri – darbnīcas 

gidiem, 90 dalībnieki. 

 

2014. gadā 9 semināros ar 

aģentūras atbalstu 

profesionāli pilnveidojušies 

130 skolotāji. 

 

2015. gadā notikuši 17 

semināri, tai skaitā 5 

semināri skolotājiem, 3 

prezentācijas par Rīgas 

arhitektūru, 3 semināri 

Rīgas gidiem (apmeklējuši 

88 dalībnieki). 
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dalībniekiem. 

2015. gadā tika organizēti šādi semināri un semināru 

cikli: 

 Izglītojoši semināri Rīgas pamatskolu un vidusskolu 

skolotājiem; 

 prezentācijas par Rīgas arhitektūru; 

 trīs semināru cikls Rīgas gidiem un interesentiem par 

starpkaru arhitektūru un būvniecības politiku Rīgā; 

 Seminārs par Tallinas arhitektūras biennāli. 

Tika organizēta Reinholda Šmēlinga 2015. gada 

konference "Vecrīgas reģenerācija: vai vecpilsētai būtu 

jāpielāgojas [laikam]". 

 

Veidot sadarbību ar 

izglītības iestādēm, 

profesionālo gidu 

asociācijām, Latvijas 

Arhitektu savienību 

un Latvijas Uzņēmēju 

biedrību. 

2012. gadā tika īstenota sadarbība ar RTU un tās 

Liepājas filiāli, LMA un RSEBAA. Notikušas vairākas 

tikšanās ar mācībspēkiem un studentiem, organizatoriski 

atbalstīta Rīgai veltītā daļa RTU Liepājas filiāles rīkotajā 

starptautiskajā konferencē “Ostas un cietokšņa pilsēta 

Liepāja – identitāte un attīstība”. 

2013. gadā tika īstenota sadarbība ar LMA un LLU 

pētījumu īstenošanā par Līvu laukuma un Aldara parka 

attīstības iespējām Aģentūras uzdevumā.  

2014. gadā tika īstenota sadarbība ar LLU, RSU, RTU, 

LU, RSEBA, LMA (kopā 40 nozaru studentiem) 

Kopš 2012. gada noslēgti 

jauni un tiek īstenoti esošie 

sadarbības līgumi, notiek 

regulāra sadarbība ar šādām 

augstskolām: LLU, RSU, 

RTU, LU, RISEBA, LMA 
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diskusijas sagatavošanā par redzamo vides kvalitāti un 

vērtībām, iesaistoties Rīgas dauddzīvokļu namu 

iekšpagalmu kopienu ikdienas dzīvē, kā arī tika sniegts 

atbalsts RTU APF diplomandiem un citu arhitektūras 

jomas skolu kvalifikācijas un pētniecisko darbu 

izstrādātājiem. 

2015. gadā  tika turpināta sadarbība ar LZA, LLU, RSU, 

RTU, LU, LMA Rīgas domes Pieminekļu padomes darba 

īstenošanā. 

4. Arhitektūras 

pētījumi 

Veicināt pētniecību 

pilsētvides kvalitātes 

ilgtspējas 

nodrošināšanai Rīgas 

pilsētas pašvaldībā, 

tai skaitā, veikt 

pētījumus un 

piesaistīt jaunas 

zināšanas, kā arī 

organizēt diskusijas 

un komunikāciju 

kvalitatīvas publiskās 

ārtelpas projektu (arī 

ūdensmalu) un 

2012. gadā Aģentūra ir sniegusi konsultatīvu atbalstu RD 

izpilddirektoram izstādes “Rīgas rātsnami” koncepcijas 

izstrādāšanā kopā ar arhitekti un pētnieci Irēnu Bākuli, 

RD attīstības departamentam – ar Dr. Jāņa Krastiņa 

lekciju par Rīgas eklektisma un jūgendstila arhitektūru. 

Aģentūra veica divas izpētes un izstrādāja vienu studiju: 

 Aizsargājamās apbūves teritorijas “Maskavas 

priekšpilsēta” koka apbūves mantojuma izvērtējums 

no no pilsētvides plānojuma un telpiskās struktūras 

aspekta”; 

 Aizsargājamās apbūves teritorijas “Āgenskalns” koka 

apbūves mantojuma izvērtējums no pilsētvides 

plānojuma un telpiskās struktūras aspekta”; 

 Dailes teātrim piegulošās kultūras telpas attīstības 

2012. gadā tika īstenoti 2 

pētījumi un 1 studija, 2013. 

gadā tika īstenoti 2 

pētījumi, 2014. gadā – 2 

pētījumi, 2015. gadā - viens 

pētījums un izstrādāts viens 

pētnieciskais novērtējums. 

 

2013., 2014., 2015. gadā 

sadarbībā ar partneriem un 

augstskolām birojs piedalās 

radošās darbības nedēļas 

RADI ietvaros ar aktuālu 

pasākumu 
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dauddzīvokļu 

mikrorajonu 

atjaunošanas projektu 

īstenošanai. 

stratēģija. 

2013. gadā atbilstoši Aģentūras pasūtījumam tika veikti 

divi pētījumi saistībā ar pilotprojektu “Rīgas daudzīvokļu 

namu ilgstpējīga attīstība (pilotprojekts) – esošās 

situācijas izpēte”: 

1. “Rīgas daudzīvokļu namu ilgstpējīga attīstība 

(pilotprojekts) – esošās situācijas izpēte. 

Teritoriālais un arhitektoniskais audits”. 

2. “Kvartāla mājokļu vides apzināšana no iedzīvotāju 

– lietotāju un zemes īpašnieku skatupunkta”. 

2014. gadā atbilstoši Aģentūras pasūtījumam tika veikti 

divi pētījumi: 

1. “Situācijas analīze un novērtējums Rīgas 

būvniecībā 2013. gadā skates “Gada balva Rīgas 

arhitektūrā” vajadzībām”. 

2. “Rīgas pilsētas arhitekta institūcija”. 

2015. gadā tika: 

 iesākts pētniecības projekts “Klimata ietekmes, 

pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās 

iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums 

daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā”, ko 

līdzfinansē Eiropas Ekonomiskā Zona. Projekts tiks 

īstenots līdz 2016. gada aprīlim; 
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 pēc Aģentūras pasūtījuma izstrādāts pētījums 

“Arhitektūras konkursi Rīgā 1991-2013” (mag. Arch 

Linda Leitāne–Smīdberga);  

 veikts viens lokālplānojuma pētnieciskais 

novērtējums “Skanstes apkaimes lokālplānojuma 

projekta izvērtējums un alternatīva”. 

 

Veidot sadarbību ar 

profesionālās 

izglītības iestādēm, 

pētniecības 

institūtiem un 

pētniekiem 

arhitektūras jomā. 

2012. gadā sadarbībā ar LU aģentūru “Latvijas 

Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” ir 

sagatavota Sigurda Gravas grāmata “Angļu – latviešu 

pilsētvides vārdnīca” publicēšanai globālajā tīmeklī. 

Sadarbībā ar LMA Mākslas vēstures institūtu tika 

atbalstīta Dr. Dainas Lāces monogrāfijas “Pirmais Rīgas 

pilsētas arhitekts J.D.Felsko (1813 – 1902)” izdošana un 

nodošana Rīgas pilsētas vidusskolām un bibliotēkām. 

Sagatavota monogrāfija “5 Rīgas ģenplāni”. 

Atbalsts grāmatas “Marta Staņa. Vienkārši, ar vērienu” 

izdošanai (autors Dr. arhitekts Jānis Lejnieks). 

2013. gadā aģentūras direktors uzstājās ar referātu 

“Ilgstpējīgas pilsētvides un arhitektūras attīstība Rīgas 

daudzdzīvokļu namu mikrorajonos: izaicinājumi un 

iespējas” LU 71. zinātniskajā konferencē. Tika īstenota 

sadarbība ar LMA maģistrantūras studentiem (prof. Jāņa 

2013. un 2014. Gadā 

starptautiskajā R.Šmēlinga 

konferencēs ar saviem 

pētījumiem par aktuālām 

tēmām Rīgas arhitektūrā 

uzstājās pētnieki no 

pētniecības institūtiem ārpus 

Latvijas (Kanāda, Čīle, 

Dānija, Vācija, Lietuva, 

Igaunija) 
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Andra Oša un doc. Sandras Levānes vadībā) par tēmu 

vasaras kafejnīcu dizaina iespējas Līvu laukumā, kā arī ar 

LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes 3. 

kursa studentiem veikta Aldara parka atjaunošanas 

iespēju izpēte (asoc.prof. Unas Īles un lekt. Natālijas 

Ņitavskas vadībā). 

2014. gadā tika īstenota sadarbība ar LMA pētījuma 

“Rīgas pilsētas arhitekta institūcija” veikšanai. Tāpat 

pētījumu jomā notika sadarbība ar RSU sociālās 

antropoloģijas maģistra programmas studentiem 

(asoc.prof. Klāva Sedlenieka vadībā) etnogrāfiskā 

pētījuma veikšanai, kas tika prezentēts R. Šmēlinga 

konferencē, un RSEBAA arhitektūras programmas 

studentiem (Oskara Redberga vadībā) priekšlikumu 

izstrādei ilgstpējīgai renovācijai dauddzīvokļu ēkā 

Dzelzavas ielā 23. Priekšlikumi tāpat tika prezentēti R. 

Šmēlinga konferencē. 

2015. gadā maijā Aleksandrs Feļtins piedalījas URBACT 

pilsētas festivālā, kur URBACT sadarbības tīkla 

mikrorajonu pētniekiem novadīja ekskursiju.  

2015. gada pavasarī Gvido Princis un Aleksandrs Feļtins 

piedalījās RISEBA arhitektūras fakultātes 3. kursa 

starpskates un gala Podraga attīstības vīzijas darbu 



22 
Pielikums ZIŅOJUMAM 

par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”  

stratēģijas 2012. – 2015. gadam izpildi 

 

vērtēšanā. 

 

5. Aģentūras 

darbības 

nodrošinājums 

Pilnveidot Aģentūras 

kompetenci tās 

īstenoto procesu un  

projektu pārvaldībā, 

sabiedrības 

izglītošanā, pētījumu 

īstenošanā un 

sadarbības pušu 

vadībā. 

2012. gadā tika atjaunota un saturiski papildināta 

Aģentūras mājaslapa (www.pilsetasarhitekts.riga.lv) un 

izveidotas nozaru aktualitāšu izlase sociālajos tīklos 

“Draugiem” un “Facebook”. 

2013. gadā veikta Aģentūras mājaslapas 

(www.arhitekts.riga.lv ) struktūras uzlabošana, dizaina 

pilnveidošana un resursu sistematizēšana ar mērķi 

uzlabot informācijas uztveri un pieejamību. Nodrošināta 

regulāra komunikācija par Aģentūras darbību un 

aktualitātēm sociālajos tīklos “Draugiem” un 

“Facebook”. 

2014. gadā veikta Aģentūras mājaslapas 

(www.arhitekts.riga.lv ) struktūras papildināšana un 

resursu sistematizēšana ar mērķi uzlabot informācijas 

apjomu un tās kvalitāti. Nodrošināta regulāra 

komunikācija par Aģentūras darbību un aktualitātēm 

sociālajos tīklos “Draugiem” un “Facebook”. 

2015. gadā veikta Aģentūras mājaslapas 

(www.arhitekts.riga.lv) struktūras papildināšana un 

resursu sistematizēšana ar mērķi uzlabot informācijas 

apjomu un tās kvalitāti. Veikti uzlabojumi meklēšanas 

Pastāvīgi aktualizēta 

aģentūras mājaslapa 

(www.arhitekts.riga.lv) 

http://www.pilsetasarhitekts.riga.lv/
http://www.arhitekts.riga.lv/
http://www.arhitekts.riga.lv/
http://www.arhitekts.riga.lv/
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funkcionalitātē. Programmatūras atjaunošana uz Joomla 

versiju 3.4.5  

Nodrošināta regulāra komunikācija par Aģentūras 

darbību un aktualitātēm sociālajos tīklos “Draugiem” un 

“Facebook”. 

Nodrošināt efektīvu 

Aģentūras darba 

plānošanu un kontroli. 

2012. gadā ir uzsākta Aģentūras darbības plānošanas un 

novērtēšanas procesu analīze, pirmoreiz izstrādāts 

Rīcības plāns 2013. gadam. 

2013. gadā ir izstrādātas vairākas iekšējās procedūras 

(iepirkumu plānošanas un veikšanas kārtība, amatpersonu 

savienošanas pārbaudes kārtība, nosacījumu un atzinumu 

sagatavošanas kārtība, līgumu sagatavošanas, izpildes 

kontroles un vīzēšanas kārtība), kas nodrošina 

pārskatāmu un secīgu administratīvo procesu pārvaldību. 

Izstrādāts un apstiprināts Aģentūras pretkorupcijas 

pasākumu plāns. 

Notikusi Aģentūras finansiāli saimnieciskās darbības 

revīzija (RD Audita un revīzijas pārvalde) un secināts, ka 

Aģentūras līdzekļu izlietojums atbilst pamatbudžeta tāmē 

apstiprinātajiem un normatīvo aktu prasībām. 

2014. gadā Aģentūras administratīvie procesi realizēti 

atbilstoši izstrādātajām iekšējās kontroles procedūrām. Ir 

izstrādāts pretkorupcijas pasākumu plāns 2014. – 2017. 

Pārskata periodā izstrādāti 

un apstiprināti šādi iekšējie 

normatīvie dokumenti: 

Aģentūras pretkorupcijas 

pasākumu plāns (2013., 

2014. – 2017.) un veikta tā 

izvērtēšana (2014., 2015.), 

pilnveidota iepirkumu 

plānošanas un veikšanas 

kārtība, amatpersonu amatu 

savienošanas pārbaudes 

kārtība, nosacījumu un 

atzinumu sagatavošanas 

kārtība, līgumu 

sagatavošanas, izpildes 

kontroles un vīzēšanas 

kārtība u.c. 
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Pielikums ZIŅOJUMAM 

par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”  

stratēģijas 2012. – 2015. gadam izpildi 

 

gadam. Veikta plāna izpildes izvērtēšana un sagatavota 

plāna izpildes atskaite par 2014. gadu. 

2015. gadā veikts Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas 

pilsētas arhitekta birojs” iekšējās kontroles sistēmas 

novērtēšanas audits, audita rezultātā konstatēts, ka 

aģentūras izveidotās iekšējās kontroles sistēma ir 

izveidota un darbojās, kā arī sniegti ieteikumi atsevišķu 

konstatēto sistēmas nepilnību novēršanai un sistēmas 

pilnveidošanai. 

Veidot sadarbību ar 

profesionālās 

izglītības iestādēm 

praktikantu piesaistei. 

2012. gadā tika nodrošināja prakses vietu 1 (vienam) 

praktikantam no Profesionālās izglītības kompetences 

centra “Rīgas Valsts tehnikums”.Periodā no 2013.- 2015. 

gadam resursu trūkuma dēļ praktikanti netika piesaistīti. 

 

 


