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APRAKSTS TURPMĀK NEPIECIEŠAMAJIEM DARBIEM VADLĪNIJU GALĪGAI IZSTRĀDEI 

1. Vadlīniju (PĀV) rokasgrāmatas sagatavošana publikācijai  
 

Pozīcijas 
nr.  

Darba 
nosaukums  

Darba apraksts  Izpildes 
laiks  

Atbildīgās 
personas  

1 Teksta saturiskā 
un stilistiskā 
redakcija  

PĀV koncepcijas sadaļu pārlasīšana, 
institūciju priekšlikumu ielabošana, 
sadaļu papildināšana*  

01.-
02.2021  

PĀV izstrādātājs, 
RD institūcijas , 
piesaistītas 
redaktors  

2 Teksta 
gramatikas 
korektūra  

Stilistiski un saturiski rediģētais 
tekstu tiek pārlasīts un koriģēts.  

03.2021 Piesaistītais LV 
valodas 
korektors  

3 Ilustratīvā 
materiālā 
sagatavošana  

PĀV koncepcijā iekļautie fotoattēli 
tiek pārskatīti, pārbaudītas to 
autortiesības, fotoattēlu klāsts tiek 
papildināts ar no jaunā uzņemtiem ( 
ja nepieciešams), diagrammas 
pārbaudītas un koriģētas saturiski, 
tiek precizēt PĀV iekļauto ilustrāciju 
skaits un izvietojums.  

03.2021 PĀV izstrādātājs 

4 Maketēšana  Rediģēts, koriģēts materiāls ar 
ilustrācijām tiek nodots 
maketēšanai. Maketēšanas laikā PĀV 
koncepcijā iekļautas ilustrācijas tiek 
veidotas pēc viena grafiskā dizaina 
parauga (III. Sējums)  

03.2021 – 
04.2021  

Piesaistītais 
grafiskais 
dizainers 
sadarbībā ar PĀV 
izstrādātāju 

5 Maketa 
pārbaude  

Maketa teksta un ilustrāciju 
pārbaude un korekcija  

04.2021 Piesaistītais LV 
valodas 
korektors, 
PĀV izstrādātājs 

7 Maketa 
nodošana 
drukai 

Drukai sagatavots materiāls nodots 
tipogrāfijai  

05.2021 Pasūtītājs  

8 Grāmatas 
prezentācija  

Drukāts izdevums tiek prezentēts 
RR2 konferencē. Digitālais izdevums 
tiek publicēts RD institūciju, IKT, VNĪ 
un iesaistīto organizāciju mājās 
lapās. Tiek organizēti PR pasākumi 
Rokasgrāmatas popularizēšanai 
pirms publikācijas.  
Konferences un publikācijas datums  

05. -06. 
2021 

Pasūtītājs  

9 Maketēšanas 
iepirkums  

Tiks sagatavots un  izsludināts 
iepirkums maketēšanas darbiem 

01. -02. 
2021 

Pasūtītājs  

10  Tipogrāfijas 
izvēle 

Maketēšanas laika tiek apzinātas 
tipogrāfijas, izvērtēta 
pakalpojuma kvalitātes un 
izsludināts iepirkums  

03. -04. 
2021 

Pasūtītājs 
sadarbībā ar 
PĀV 
izstrādātāju 
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Piezīmes 

Rokasgrāmatu paredzēts maketēt publikācijai digitālā un papīra izdevuma formātos. 

*PĀV koncepcijā (II. Sējums) katrā daļā un apakšdaļa noradīti nepieciešamie papildinājumi  

2. IKT/RD SM un PM 
Priekšlikumi sadarbības modeļa un pārvaldības modeļa pilnveidošanai iekļauti I. sējuma 6. un 

7. pielikumos. 

3. NORMATĪVAIS REGULĒJUMS  
Vadlīniju rokasgrāmata izstrādāta laikā, kad Rīga vēl nav izstrādājusi vienoto redzējumu uz 

publisko ārtelpu. Tas izpaužas pretrunības normatīvajā ietvarā, jo tas veidots daudziem 

elementiem, neņemot vērā publiskās ārtelpas kvalitātes kritērijus. Tas apgrūtina TS 

uzdevuma 4.1.4.6. izpildi, jo izmaiņām jānotiek praktiski visos normatīvajos dokumentos. Vēl 

viens apstāklis, kas liedz pilnvērtīgi izpildīt uzdevumu, ir tas, ka ne visi PĀ veidošanas 

nosacījumi iekļaujami normatīvajā ietvarā. Lielā to daļa komunicējamā projektēšanas laikā, 

meklējot labākus risinājumus un kompromisus. Tāpēc šeit var izteikt vispārējus ieteikumus 

samazināt normatīvā regulējuma “stingrību”, veidot to pēc iespējas elastīgāku, paralēli 

būvējot sadarbības un komunikācijas institucionālus rīkus, kuri ļauj daudzu sajautājumus 

risināt esošā normatīvā regulējuma ietvaros.  

✓ Ierosināt grozījumus Aizsargjoslu likuma izmaiņas ar mērķi nodrošināt publiskās ārtelpas 
apstādījumu un labiekārtojuma ierīkošanas iespējošanu ielu sarkanajās līnijās ( 
ekspluatācijas aizsargjoslas, III. Nodaļa 13. pants, 14. pants, 16. pants, 22. pants, 33. 
pants). Aizsargjoslu likuma grozījumiem izveidot starp  institūciju darba grupu.  

✓ Veidot sadarbību ar BV un nevalstiskām organizācijām Ministru kabineta 2012. gada 
2. maija noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža, par kuriem jau 
vairāk nekā gadu notiek sabiedriskā apspriešana. Likums lielā mērā ietekmē apstādījumu 
drošību pilsētās. III. Nodevumā digitāli pievienota pēdējā aktuālā informācija par procesa 
norisi ( II. Nodevums, I sējums, Noteikumi nr. 309. )  

✓ Izstrādājot RVC un tā AZ tematisko plānojumu, iespējams izmantot PĀV nosacījumus no 
sadaļām C un D. Vēlāk nepieciešams izvērtēt RVC TmP struktūru un noteikto nosacījumu 
iekļaušanu RTIAN un  RVC TIAN.  Iekļaujamo nosacījumu izvērtēšanā iesaistīt PĀV 
koncepcijas autorus.  

✓ Deleģēt RPAD pārstāvi pašlaik izstrādājamos grozījumos noteikumiem “Rīgas domes 
28.04.2015. saistošie noteikumi Nr. 146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju 
uzturēšanas saistošie noteikumi”, kuru ietvaros tiek diskutēts par institūciju atbildībām 
apsaimniekošana un uzturēšana. Rīgas pilsētas pašvaldības institūciju, kuras nodrošina 
teritorijas kopšanu, saraksts digitāli ievietots III. Nodevumā ( II. Nodevums, I sējums, 
Noteikumi nr. 146. ) 

✓ Ierosināt grozījumus Rīgas domes 31.01.2012. iekšējo noteikumos Nr.13 “Par Rīgas 
pilsētas pašvaldības ielu ikdienas uzturēšanas prasībām” , uzsverot ielu kā publisko 
ārtelpu.  

✓ Deleģēt RPAD pārstāvi RĪgad dārzu un parku kopšanas nosacījumu izstrādē ( izstrādā SIA 
“Rīgas meži”)  
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Nepieciešamās Vadlīnijas un normatīvais ietvars publiskās ārtelpas struktūras elementiem 

un  labiekārtojumam 

1. Rīgas apgaismojuma koncepcija 
2. RVC un tā AZ apgaismojuma vadlīnijas  
3. Rīgas dizaina kods 
4. RVC un tā AZ dizaina kods  
5. Rīgas universālā dizaina vadlīnijas 
6. Vadlīnijas ielu kafejnīcu izvietojumam 
7. Mikromobilitātes un elektrouzlādes punktu vadlīnijas  
8. Bulvāru loka attīstības koncepcija 
9. Sadarbīgās projektēšanas (līdzdalības labas prakses) vadlīnijas  
10. Īslaicīgās izmantošanas vadlīnijas  
11. Reklāmas izvietošanas vadlīnijas  
12. Ilgtspējīgas nokrišņu ūdens apsaimniekošanas vadlīnijas  

 

4. RVC un tā AZ TmP 
Pamatojoties uz PĀV koncepcijas materiāliem, nepieciešams  izstrādāt šādus grafisku 

materiālus  

✓ Publiskās ārtelpas tīklojums  
✓ RVC un tā AZ ielu zaļās infrastruktūras plāns 
✓ Ielu tipoloģija pēc PĀV kvalitatīvās ārtelpas tipoloģijas 
✓ Ielu kategorijas pēc pilsētbūvnieciskās darbības mērķiem  
✓ Laukumu krustojumi un RVC vārtu telpas 
✓ pilsētas elektrouzlādes punktu tīkla plāns 
✓ ēku pirmo stāvu izmantošanas vadlīnijas  
✓ nokrišņu ūdens infrastruktūras ( “lietus dārzi”)  

 

5. Pētījumi  
✓ pētījums par ēku publiskajā ārtelpā eksponētiem un izmantojamiem stāviem 
✓ pētījums par publiskās ārtelpas  īslaicīgu izmantošanu  
✓ Digitālie rīki pilsētai 
1. Esošo digitālo rīku inventarizācija – pētījums 
2. Digitalās vides dizainēšana institūciju un iedzīvotāju vajadzībām 

 

 
 


