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Rīga 2030, Rīga reģionālā mērogā

Rīga kā reģionāla mēroga 

centrs, kura specializācija 

pamatā saistīta ar Rīgas 

aglomerācijas iedzīvotāju 

ikdienas svārstmigrāciju uz 

metropoli

Visas Rīgas aglomerācijas 

attīstības priekšnoteikums ir 

cieša un konstruktīva 

pašvaldību sadarbība 

(Rīgas IAS, 2014)

Rīgas aglomerācija

Rīgas aglomerācija (2012):

platība 7 297,6 km2

iedzīvotāji 1 168 453



Rīga 2030, Rīgas attīstības vīzija

Rīga 2030.gadā

• Starptautiski atpazīstama 

Ziemeļeiropas metropole

• Iedzīvotāju skaits pilsētā 

palielinās

Pilsēta virzīsies, lai 2030.gadā 

tā būtu:

• Kompakta, resursus 

taupoša un vieda

• Ar labu sadarbību 

aglomerācijā

Rīgas IAS, 2014 Rīgas IAS, 2014

Prioritārās attīstības               

teritorijas pilsētā



Pilsētas apdzīvojuma telpiskā struktūra

Kodols

Priekšpilsēta – mikrorajoni, jauktā apbūve

Perifērija – savrupmāju un mazstāvu apbūve, zaļi zilā perifērija

58 apkaimes

Rīgas IAS līdz 2030. gadam



Pilsētas galvenie dabas teritoriju telpiskās 

struktūras elementi

Rīgas IAS līdz 2030. gadam

bioloģiskie centri

urbānās vides zaļie centri

zaļie koridori un takas

pilsētai piegulošā zaļā josla

ūdens vienotā telpiskā struktūra



Rīgas pilsētas Struktūrplāns
Rīgas IAS līdz 2030. gadam



Rīgas plānošanas reģiona

perspektīvā apdzīvojuma telpiskā struktūra:

• Rīgas un Lielrīgas integrācija, kopēja 

plānošana, pārvaldība

Lielrīga – nosacīti līdz apvedceļam

• Pierīga, vienota pārvaldības teritorija, 

vienoti/Rīgas transporta risinājumi, reģionāla 

apdzīvojuma plānošana, …

• Metropole – atbildība par visas metropoles 

teritorijas attīstību, …

RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekts 2014



Apdzīvojuma telpiskās struktūras attīstība

RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekts 2014



Faktiskā situācija: 

turpinās Rīgas urbānā 

izplešanās un urbānās 

struktūras saplūšana 

Redzamākās           

saplūšanas vietas:

-Mārupe

-Valdlauči, 

Katlakalns 

-Rumbula

-Dreiliņi

-Berģi

Mārupe

Valdlauči, 

Katlakalns, …

Dreiliņi

Berģi

Rumbula



Lielrīgas pašvaldību plānotais iedzīvotāju skaita 

pieaugums (dati no pašvaldību attīstības stratēģijām)

• Ādažu novads

- iedzīvotāju pieaugums  

2 - 3.3% gadā,               

no 10 300 līdz 16 000 

iedzīvotāju 2035 

• Garkalnes novads 

- iedzīvotāju skaita 

pieaugums

• Stopiņu novads 

iedzīvotāju skaita 

pieaugums par  

10% 2030 Iedzīvotāju skaita izmaiņas procentos 

Rīgas reģiona pašvaldībās             

2007 – 2013, autors S.Plēpe



Faktiskā Rīga - Lielrīga - Ķekavas virzienā 

Baložu pilsēta, Valdlauču, Katlakalna, Rāmavas, Lapenieku, 

Krustkalnu, … ciemi



Ķekavas novads:

• 2   pagasti

• 1   pilsēta

• 21 ciems 

• iedzīvotāji  ~ 22500 (100%)

Ķekavas novada IAS 2030 

četras plānošanas telpas

Faktiskais apdzīvojums (%) četrās 

plānošanas telpās novada teritorijā 



Savietotas Rīgas pilsētas un Ķekavas novada

teritorijas plānojumu daļas 



Teorētiski Ķekavas novadā dzīvojamai apbūvei paredzētajās platībās iespējams

uzbūvēt mājokļus vismaz 100 000 iedzīvotājiem (pēc teritorijas plānojuma).

Līdzšinējais iedzīvotāju skaita pieaugums pēdējo 10 gadu laikā +5000 iedzīvotāji.

Secināms, ka teritorijas plānojumā ir iestrādātas nepamatoti optimistiskas prognozes

jeb atspoguļota nepārdomāta pašvaldības pakļaušanās īpašnieku un attīstītāju

vēlmēm vai spiedienam teritorijas plānojuma izstrādes procesā, kas šodien rada grūti

risināmas problēmsituācijas.



2003.gads

Apbūves attīstības piemērs Katlakalna ciema daļā

(Pļavniekkalna un Ģipšstūra apkaimes)  

2013.gads



Fragments no Ķekavas pagasta teritorijas 

plānojuma 2009.- 2021.gadam

Ģipšstūris, 

savietotas kadastra (2014.g.) un 

ortofotokarte (2013.g.)

Apbūves attīstības piemērs Katlakalna ciema daļā



Ķekavas novada teritorijas daļā apstiprinātie un spēkā 

esošie detālplānojumi (kopkartes fragments)

Novadā lielākā daļa no 

detālplānojumiem ir 

izstrādāti un apstiprināti  

laika posmā no 2003.-

2007.gadam.

Kopš 2007.- 2009.gada 

izstrādes stadijā ir 

vairāki detālplānojumi, 

piemēram, Ģipšstūrī,  

kas joprojām netiek 

pabeigti, jo īpašnieki 

nespēj vienoties par 

piekļuves risinājumiem.



Teritorijas ar nodrošinātu pieslēgumu centrālajiem  

kanalizācijas tīkliem

Teritorijas ar iespēju nākotnē attīstīt centrālos 

kanalizācijas tīklus 

Ūdenstilpes

Centrālā kanalizācijas tīkla pieejamība Ķekavas novada 

teritorijas daļā no Rīgas līdz Rīgas apvedceļam (a/c A5)

Esošā situācija Nākotnes situācija



Ikdienas aktuālie jautājumi

 90% privātā, 5% valsts un 5% pašvaldības īpašumā esošs ceļu un ielu tīkls

Pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai (kopgarums ~200 km) līdzekļi pietiek tikai 

neatliekamāko darbu  veikšanai.

1km – ielu posms, ko vidēji gadā iespējams atjaunot vai uzbūvēt no budžeta līdzekļiem

 fragmentārs privāto ielu sarkano līniju tīkls un ceļu servitūti (to neesamība) 

 piekļuves (ne)risinājumi līdz pašvaldības vai valsts autoceļiem (“ielu kari” starp īpašniekiem)

 retināta (zema blīvuma) apbūve - nesamērīgi sadārdzina infrastruktūras izbūves izmaksas,  

padarot tās nepieejamas 

 pastāvīgie būvlaukumi, vides un ainavas degradācija

 nerealizēto detālplānojumu īstenošanas kārtība 

 dzīvesveida modelis “Lauki pilsētā”  +/- zīmē

 NĪ nodokļu piemērošanas kārtība

 prioritāte nr.1 – izglītība (50% no 30 milj. budžeta)  

 sabiedriskais transports (kustību maršruti )- iedzīvotāju prasības pārskatīt, papildināt, 

izveidot jaunus maršrutus, vidēji dienā ar sabiedrisko transportu  no novada Rīgā iebrauc  

~5000 pasažieri (nodarbinātie, pensionāri, skolnieki, studenti)

Katru darba dienu no novada uz darbavietu Rīgā izbrauc ~ 5000 iedzīvotāji, citur ~1000 iedz. 

 atšķirīgas izpratnes pašvaldības un attīstītāju starpā par attīstības projektiem



Katlakalna ciema daļa – Ģipšstūris



Faktiskā Rīga Mārupes virzienā

 Iedzīvotāju skaits: 17 711

 5 ciemi: Mārupe, Jaunmārupe, Skulte, Tīraine, Vētras (kopš 06.2014.)

 Nodarbinātība: reģistrētas ap 18 000 darbavietas

reģ. bezdarbnieku skaits 3%, Mārupes pašvaldības dati                                                                                                  



Rīgas un Mārupes novada urbānā auduma saplūšana



Mārupes bijušo lauksaimniecības zemju  apguves 

raksts

Vecozolu nami



Iedzīvotāju skaita pieauguma dinamika un 

problēmas ar izglītības iestāžu nodrošinājumu 
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Bērnu skaits Mārupes novada PII

skolēnu skaits Mārupes novada izglītības iestādēs

Iedzīvotāju skaita 

pieaugums Mārupes 

novadā 2003 – 2014

Mārupes pašvaldības dati

Bērnu skaits pirmskolas un audzēkņu 

skaits Mārupes un citu pašvaldību 

izglītības iestādēs                             

Mārupes pašvaldības dati



Pilsētveida apdzīvojuma izplešanās teritoriju 

problēmas:

• Dažādās apbūves stadijas vienā teritorijā/ciemā

• Vienlaidus saplūduši ciemi, robežas bieži 

identificējamas tikai ar teritorijas plānojuma palīdzību 

• Daļēji izveidota tehniskā infrastruktūra

• Lokāli nodrošinātās inženierkomunikācijas

• Trūkstoša sociālā infrastruktūra

• Publiskās ārtelpas un zaļās struktūras trūkums

• Sarežģītās īpašumtiesības - apgrūtināta gan jaunas 

apbūves plānošana, gan ceļu apsaimniekošanas darbu 

veikšana

Avots: Rīgas metropoles areāla (RMA) pašvaldību

aptaujas URBACT projekta ietvaros rezultāti

Pašvaldību plānotāju viedoklis par urbānās

izplešanās teritoriju problēmām 2014



• Pēc dzīvotņu apbūves gatavības pakāpes sāk izdalīties/tās 

var iedalīt:

• Uzsākta teritorijas apbūve

• Ir uzsākta teritorijas apbūve, bet visticamāk, ka netiks pabeigta

• Nav uzsākta teritorijas apbūve

• Jauktas gatavības teritorijas (Ķekavas piemērs)

• Pašvaldību turpmākās ieceres:
• Jaunu apbūves teritoriju izveide - Garkalnes, Mārupes un Salaspils 

novadu piemēri

• Esošo teritoriju sociālās infrastruktūras uzlabošana - 1 pašvaldība

• No aptaujas izriet, ka plānotāju vidū nav skaidras 

izpratnes par pilsētveida apdzīvojuma izplešanās       

(urban sprawl) jēdzienu
Avots: Rīgas metropoles areāla (RMA) pašvaldību

aptaujas URBACT projekta ietvaros rezultāti

Pašvaldību plānotāju viedoklis par urbānās

izplešanās teritorijām, to pārveidi 2014



LIAS 2030 ievērošana

Rīgas metropoles areāls - risinājumi 

RMA ir jāizstrādā integrēts 

plānojums, ievērojot šādus 

principus:

- Kompaktas pilsētas apbūves 

modeļa īstenošana, maksimāli 

izmantojot neapbūvētās un 

degradētās teritorijas, izvairoties 

no apbūves izplešanās

- Urbanizācijas procesu organizēšana, 

veicot jauno Pierīgas dzīvojamās 

apbūves ciemu perspektīvas 

izvērtēšanu, konsolidēšanu par 

apdzīvojuma centriem ar 

kompaktu apbūvi



LIAS 2030 ievērošana

Rīgas metropoles areāls - risinājumi 

- Apbūves izplešanās 

ierobežošana, strikti 

nodalot urbānās attīstības 

teritorijas no vēl 

neapbūvētajām, 

mazskartajām dabas 

teritorijām un nosakot 

kritērijus un prasības jaunu 

apbūves teritoriju 

veidošanai. Rīgas 

aglomerācijā jaunu apbūvi 

ar lielu blīvumu teritoriju 

zonējumā pieļaut tikai 

eksistējošo ciemu robežās 



Pilsētplānotāja Andra Rozes ieteikumi                                  
Telpiskās plānošanas konsultatīvajai padomei, 2005 - trīs 

varianti ilgtspējīgai Pierīgas videi

• Pašvaldību sadarbība 

kopējā plānošanā –

demokrātiskā pieeja

• Rīgas pilsētas kontroles 

teritorijas paplašināšana, 

iekļaujot «Pierīgas» areālu 

– potenciāli visefektīgākais 

variants

• «Pierīgas» areāls tiek 

pasludināts kā valsts 

interešu sfēra, ministrijas 

vadībā - stratēģija un 

plānojums «Pierīgai»
Mārupe, foto Dmitrijs Purgalvis



Atziņas 

• Reālā situācija ir savādāka 

nekā mēs katrs saredzam no 

sava skatu punkta

• Rīgā un Lielrīgas pašvaldībās 

ir pretēji attīstības politiku 

vektori, īpaši būtiski laikā, kad 

Rīgā un valstī samazinās -

tiek prognozēts iedzīvotāju 

samazinājums:

– Rīgas politika - kompakta 

pilsēta

– Realitāte – Rīgas urbānā

izplešanās pāri robežai

Ķekavas novads 



Atziņas 

• Pieaug Lielrīgas 

pašvaldību iedzīvotāju 

prasības 

• Dažu pašvaldību vadība 

sāk saredzēt urbānās

izplešanās problēmas, 

t.sk. tās negatīvo ietekmi 

uz pašvaldību budžetu

• Ir akūta nepieciešamība 

politiski saskatīt, 

vienoties, plānot/pārvaldīt 

faktisko Rīgu - Lielrīgu kā 

vienotu urbāno struktūru

Mārupe, foto Dmitrijs 

Purgalvis

Garkalne, foto G.Lukstiņa



Atziņas 

• Nepieciešama pārvirze 

no urbānās izaugsmes –

Rīgas izplešanās uz 

teritoriju pārveidi par 

pilnvērtīgām kopienām, 

pudurošanu/konsolidāciju

• Vēlams vienots skatījums 

un valoda

– par Rīgas metropoli -

Rīgas metropoles 

areālu, Rīgas 

aglomerāciju

– Lielrīgu un Pierīgu Mārupe, foto Dmitrijs Purgalvis



Diskusijai

• Turpinājums kā ierasts?

• Demokrātiskais ceļš -

vienotas sadarbības 

platformas veidošana,  

plānošana urbānās

izaugsmes pārvaldībai 

Lielrīgā? 

• Vai no augšas uz leju 

pieeja apbūves izplešanās 

ierobežošanai? 

• Cits ceļš? 

Ķekava novads



Mārupes

pilsēta Baložu pilsēta 

Ķekava

Salaspils 

pilsēta

Dreiliņi

Berģi

Lielrīgas Struktūrplāns ?
Jaunas pilsētas un apkaimes



Kopīga skata veidošana



PALDIES !


