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Vēsturiskais aspekts 



Pašreizējā situācija un tiesiskais regulējums 

• Publisko ūdeņu apsaimniekošana un 
pārvaldība īpašumtiesību aspektā – 
Civillikums, Zemes pārvaldības 
likumprojekts 

• Normatīvu spektrs – ūdens resursu 
kvalitāte, vides un dabas aizsardzība, 
kuģošana, zvejniecība, makšķerēšana, 
peldvietu ierīkošana, ostu darbība, 
hidrotehnisko būvju būvniecība u.c. 



Pašreizējā situācija un tiesiskais regulējums 

• Rīgas pilsētas plūdu riska pārvaldības plāns / 
metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai 
applūstošajās teritorijās (apstiprināts 20/11/2012) 

 

• Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 
noteikumi – Daugava, Juglas ezers, Ķīšezers 

 



Pašreizējā situācija un tiesiskais regulējums 

• Plānošanas dokumenti:  
  
 Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam 
  
 Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 

teritorijas plānojums 
 Vēsturiskās ūdenstilpes saglabājamas neapbūvējamas 
 Izņēmumi pieļaujami kuģošanas vajadzību nodrošināšanai un 

krasta nostiprināšanas darbiem, pielietojot risinājumus, kas 
uzlabo RVC vizuālo vienotību, uztveri un kvalitatīvi attīsta 
publisko ārtelpu 

  
 



Akvatoriju zonējums un  
krastmalu izmantošanas  

noteikumi 

Projekta priekšlikums 



Pieeja / principi / novitāte 

• Terminoloģija* 

 Peldoša būve – uz peldsistēmas (pontona vai peldošas platformas) izveidota 

būve, kurai ir noteikta funkcija. 

 Peldoša būve ar publisku funkciju (objektu pieejamība sabiedrībai) 

 Mājlaiva – kuģošanas līdzeklis (ar vai bez dzinēja), kas paredzēts vai pielāgots 

dzīvošanai vienas mājsaimniecības vajadzībām. 

 Peldmāja – peldoša būve ar dzīvojamo funkciju, kas izmantojama kā māja 

vienai mājsaimniecībai un izvietojama akvatorijā pie attiecīgi izbūvētas krastmalas. 

 Akvatektūra – ar ūdens izmantošanu funkcionāli un kompozicionāli saistīta 

arhitektūra, kur ūdens ir neatņemama arhitektūras objekta sastāvdaļa.  
 

 

* Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu projekts 

  



Pieeja / principi / novitāte 

• Terminoloģija* 
  
• Kuģis - ja Jūras kodeksā nav noteikts citādi, ir kuģošanas līdzeklis - 

inženiertehniska ierīce, kas konstruktīvi paredzēta kuģošanai.  
 

 Peldošās konstrukcijas  –  inženiertehniska ierīce, kas konstruktīvi 
paredzēta izmantošanai uz ūdens, bet nav uzskatāma par kuģi Jūras 
kodeksa izpratnē. 

 Peldošās konstrukcijas (peldošie doki, peldošās darbnīcas, peldošās 
degvielas uzpildes stacijas, debarkaderi, kravas pontoni) reģistrē Kuģu 
reģistrā un uz tām attiecināmas normas, kas piemērojamas kuģiem 
saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.  

 
* Grozījumi Jūras kodeksā. Likumprojekts 

 

 



Pieeja / principi / novitāte 

• Civillikumā nostiprinātais princips – ūdens ikdienišķa 
lietošana 

• RVC un tā AZ akvatorijas funkcionālais zonējums: 
 - laivu un jahtu ostu teritorijas 
 - piestātnes mājlaivu un citu kuģošanas līdzekļu 

novietošanai 
 - akvatorijas peldmāju izvietošanai – iespēja 

eksperimentāla pilotprojekta izstrādei 
• Saskaņošanas procedūras 
• Prasības aizsargājamajai ūdens ainavas zonai 
 
  



Pieeja / principi / novitāte 

• Krastmalas 

- Noteikumi krastmalu izmantošanai  

- krastmalu tipi – krasta stiprinājumu 
principiālie šķērsprofili 

- krastmalas laipas akvatorijā – krasta ainavas 
ekspozīcijai 

 



Galvenie problēmjautājumi 

• Plānojuma īstenošana, monitorings, kontrole  
• Plānošanas procesa nepārtrauktības nodrošinājums 

(lokālplānojumi, tematiskie plānojumi, detālplānojumi) 
• Akvatoriju nomas līgumi – mērķis, termiņi, kārtība, kādā 

tiek noteikta nomas maksa par ūdensobjektu 
iznomāšanu, saistības 

• Interešu saskaņošana – sabiedrība, lietotāji, interesenti, 
investori, pašvaldība, valsts (???) 

• Funkciju dažādība un iespējas to publiskai izmantošanai 
• Sezonalitāte – objektu sezonas / vissezonas 

izmantošana–  strikts regulējums ainavas kvalitātes  
nodrošināšanai 

 
 



Priekšlikumi rīcībām 

• Teritorijas plānojuma monitorings 

• Pilsētas “dežūrplāna” izveide (attīstības ieceres, 
neatbilstošo izmantošanu uzskaite u. tml.) – ĢIS 
projekts 

• Vienota regulējuma izstrāde Rīgas virszemes ūdeņu 
izmantošanai un apsaimniekošanai – pašvaldības 
saistošie noteikumi 

• Priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem – nomas 
procesa regulējums, peldošu būvju un konstrukciju 
būvniecības un reģistrācijas kārtība 



Jautājums pārdomām mums visiem –  
kādu vēlamies redzēt Rīgas zilo (zili/zaļo) struktūru ?  
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Paldies par uzmanību ! 


