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PĒTĪJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS

Pētījuma „Ūdensobjektu un krastmalu ārpus Rīgas vēsturiskā centra

un tā aizsardzības zonas teritorijas izpēte” izstrādes mērķis ir:

izvērtējot ūdens teritoriju un krastmalu esošo situāciju un to

potenciālu, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu bāzei, izstrādāt

jaunā Rīgas teritorijas plānojuma risinājumus ūdens teritorijām ārpus

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas

Vienlaicīgi jānodrošina kvalitatīvu un pamatotu risinājumu

sagatavošana „Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskajam

plānojumam”, kas tiks izstrādāts Rīgas teritorijas plānojuma

konceptuālās daļas ietvaros. Pētījuma ietvaros izstrādātie

priekšlikumi par funkcionālo zonējumu un atsevišķi teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumu punkti vēlāk var tikt integrēti

jaunajā Rīgas teritorijas plānojumā.



VEIKTIE UZDEVUMI

1) Veikta Rīgas pilsētas ūdensobjektu un krastmalu ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā

aizsardzības zonas teritorijas esošās situācijas analīze

2) Veikta starptautiskās prakses piemēru analīze, izvērtējot citu valstu pieredzi ūdens

teritoriju un krastmalu plānošanā

3) Veikta līdz šim izstrādāto ūdensobjektu teritoriju plānošanas dokumentu un spēkā

esošo normatīvo aktu analīze

4) Pētījuma ietvaros tiks apskatīti gan publiskie ūdeņi, gan citi ūdensobjekti, kas atrodas

Rīgas pilsētas teritorijā, tiks izvērtēts un noteikts to attīstības potenciāls, izstrādāts

priekšlikums ūdensobjektu kategorijām un atbilstoši tam klasificēti visi Rīgas pilsētas

ūdensobjekti, t.sk. renaturalizējamie ūdensobjekti vai to posmi

5) Noteikts ūdeņu teritoriju un krastmalu perspektīvais funkcionālais zonējums un

izstrādātas šo teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaujamās prasības

teritoriju aizsardzībai, izmantošanai un/vai apbūvei

6) Noteiktas perspektīvā publiski pieejamās krastmalas un kuģojamie ūdensobjekti,

norādot to iespējamo funkcionālo izmantošanu



SPĒKĀ ESOŠO NORMATĪVO AKTU ANALĪZE

Veicot analīzi, spēkā esošie normatīvie akti tika sagrupēti atbilstoši normatīvo

aktu specializācijai, atzīmējot būtiskākos normatīvā akta nosacījumus un

ierobežojumus, kas attiecināmi uz Rīgas pilsētas ūdensobjektu turpmāko

plānošanu, ekspluatāciju un attīstību.

Kopā tika izanalizēti 43 dažādi normatīvie akti.



ŪDENS kā VIELA ŪDENS kā TELPISKS ELEMENTS?



Vides stāvoklis un ūdensobjektu ekoloģiskās funkcijas

Virszemes ūdeņu novērojumu stacijas:

Daugavā pie Andrejostas, Daugavgrīvas un Rumbulas

Mīlgrāvja caurtekā pie Mīlgrāvja

Vecdaugavas vidusdaļā

Ķīšezerā pretī Mīlgrāvja caurtekai un pretī Mežaparkam

Juglas ezerā

Kods Nosaukums

Ekoloģiskā 

kvalitāte/potenciāla 

vērtējums 2009.g.

2015.g. 

sasniedzamā 

ekoloģiskā 

kvalitāte/potenciāls

Ekoloģiskā 

kvalitāte 

2010.gadā

Riski

D400 SP Daugava Laba Laba Laba
Punktveida 
slodzes dēļ

D401 Mīlgrāvis – Jugla Laba Laba Nav mērīts
Morfoloģiskās 

slodzes dēļ

D410 Mazā Jugla Laba Laba Nav mērīts

D413 SP Daugava Vidēja Laba Laba
Punktveida 
slodzes dēļ

E041 Vecdaugava Laba Laba Nav mērīts

E042 Ķīšezers Slikta Laba Ļoti slikta
Izkliedētās slodzes 

dēļ

E045 Juglas ezers Vidēja Laba Nav mērīts

Pārejas ŪO
Rīgas līča pārejas 

ūdeņi
Vidēja *2021.gadā - vidēja Nav mērīts

Pārrobežu 

piesārņojums/upju 

ienestais 

piesārņojums

Virszemes 

ūdensobjektu 

kvalitāte Rīgas 

pilsētas teritorijā



ŪDENSOBJEKTU UN TO IZMANTOŠANAS VEIDU ESOŠO 

KLASIFIKĀCIJU APKOPOJUMS

Apkopojot esošās klasifikācijas, kas ir ietvertas dažādos Latvijas 

normatīvajos aktos tika izdalīti 7 dažādi klasifikāciju veidi:

Pēc ūdensobjekta ģeogrāfiskā izvietojuma; izmantošanas veida; 

ūdensobjekta izmēriem (platības vai garuma); ūdens kvalitātes, 

piesārņojuma veida vai pakāpes; īpašuma piederības un objekta 

statusa; meliorācijas būves - atkarībā no iedarbības uz zemes ūdens 
režīmu un atkarībā no konstruktīvā izveidojuma.



ES “Ūdens struktūrdirektīva” nosaka, ka ūdenssaimniecības 

pamatvienība ir virszemes un pazemes ūdensobjekti

Ūdeņu pamatiedalījums Latvijā ir noteikts 

"Ūdens apsaimniekošanas likumā"

ŪDEŅI

IEKŠZEMES 
ŪDEŅI

VIRSZEMES 
ŪDEŅI

PAZEMES 
ŪDEŅI

TERITORIĀLIE 
ŪDEŅI

JŪRA



Virszemes ūdeņi - visi iekšzemes ūdeņi (izņemot pazemes

ūdeņus), pārejas ūdeņi un piekrastes ūdeņi, bet attiecībā uz

ķīmisko kvalitāti - arī teritoriālie ūdeņi

▪virszemes ūdensobjekts - nodalīts un nozīmīgs virszemes ūdens

hidrogrāfiskā tīkla elements: ūdenstece (upe, strauts, kanāls vai to daļa),

ūdenstilpe (ezers, dīķis, ūdenskrātuve vai to daļa), kā arī pārejas ūdeņi vai

piekrastes ūdeņu posms

Dabisks 
ūdensobjekts

Mākslīgs 
ūdensobjekts

Stipri pārveidots 
ūdensobjekts



Starptautiskās prakses piemēru analīze

Ūdensmalas Myrtle Edwards 
parkā Sietlā

Ūdensmalas Velsā

Clear Lake (Tīrā ezera) Amerikā 
ūdensmalas

PUBLISKA

FIZISKA

MENTĀLA

ŪDENSMALU PIEEJAMĪBA – būtisks jēdziens vairums pasaules valstu politikās



GUDRAS IZAUGSMES (SMART GROWTH) 

ŪDENSMALU ELEMENTI

 

                                                 
1 Sastādīts, izmantojot: http://www.epa.gov/smartgrowth/sg-coastal.html  

X. tabula. Gudras izaugsmes principi, plānojot ūdensmalas1 

Nr. 
p.k. 

Gudras izaugsmes principi 
Gudras izaugsmes piekrastes un ūdensmalu 

elementi 

1.  Jaukta (dažāda) zemes izmantošana Dažāda zemes izmantošana, iekļaujot ūdens 
resursu izmantošanu 

2.  Blīvas apbūves veidošana Blīvas apbūves veidošana, vienlaikus saglabājot un 
veicinot brīvu piekļuvi piekrastes resursiem 

3.  Dažādu veidu (mērķu) māju veidošana Gar ūdensmalām veidot apbūvi, kas ar mājokli 
nodrošina pastāvīgos un pagaidu (sezonas) 
iedzīvotājus 

4.  Caurstaigājamu apdzīvotu vietu veidošana Fiziski un vizuāli pieejamu - atvērtu publiskai 
izmantošanai - apdzīvotu vietu plānošana 

5.  Atšķirīgu, pievilcīgu kopienu, ar izteiktu vietas izjūtu, 
veidošana  

Tādu kopienu veidošana, kas izprot ūdensmalu 
kultūrvēsturisko vērtību 

6.  Atvērtu telpu, lauku māju un dabiskās ainavas (vides) 
saglabāšana 

Atvērtu telpu, lauku māju un dabiskās ainavas 
saglabāšana ar mērķi atbalstīt piekrastes un 
ūdensmalu kopienas 

7.  Esošo apdzīvoto vietu stiprināšana un attīstība Esošo apdzīvoto vietu stiprināšana, veicinot 
ūdensmalu revitalizāciju 

8.  Dažādu pārvietošanās veidu nodrošināšana Dažādu sauszemes un ūdens pārvietošanās veidu 
nodrošināšana 

9.  Paredzamu, godīgu un ekonomiski izdevīgu attīstības 
lēmumu pieņemšana 

Lēmumu pieņemšana godīgā, sabiedrībai 
saprotamā veidā 

10.  Sabiedrības iedrošināšana līdzdarboties attīstības 
lēmumu pieņemšanā 

Sabiedrības informēšana, ka publiskās intereses 
(ūdensmalu pieejamība) plānošanas procesā tiks 
atbalstītas un ievērotas 



ŪDENSOBJEKTU KLASIFIKĀCIJA. PIEMĒRI

Šholhavenas pilsētas (Austrālijā) vides plānā

(Shoalhaven Local Environmental Plan)

ūdensceļiem noteiktas trīs zonas:

1. Dabiskie ūdensceļi – W1 – tiek

aizsargātas ekoloģiskās un zinātniskās

vērtības; ierobežota darbība

2. Rekreācijas ūdensceļi – W2 – izmantoti

rekreācijai, bet ar vērtībām, kas jāaizsargā

3. Darbojošie ūdensceļi – W3 – izmantoti

kuģošanai, ostas vajadzībām,

transportēšanai

Ja dabas rezervātā vai nacionālā parkā –

atšķirīga zona

Draft Ross River Basin Environmental

Values and Water Quality Objectives

(Austrālijā)

1. Ielejas saldūdeņi – saldūdens strauti

un upes, kas plūst < 150 m augstumā

2. Augstienes saldūdeņi – nelieli

strauti, stāvāki par ielejas ūdeņiem,

kas plūst > 150 m augstumā

3. Saldūdens ezeri un ūdenskrātuves

4. Pazemes ūdeņi

5. Vidēji lieli estuāri – līdzenumu upes,

kuras ietek sāļajās jūrās vai okeānos

un kurās notiek paisums un bēgums

6. Mitrāji

7. Paisuma un bēguma kanāli



ŪDENSOBJEKTU KLASIFIKĀCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Virszemes 
ūdeņi

Ūdenstece
(publiska vai 

privāta)

Upe (dabiska 
vai stipri 

pārveidota)

liela upe 
garāka par 25 km / 
lejtecē vismaz 90 m 

plata

vidēji liela upe
līdz 25 km gara / 

lejtecē vismaz 10 m 
plata

maza upe
līdz 10 km gara / 
līdz 10 m plata 

lejtecē
Strauts

(dabisks)

Kanāls 
(mākslīgs)

Grāvis 
(mākslīgs)

liels grāvis
vairāk par 0,5 km 

garš

mazs grāvis
līdz 0,5 km garš / 

gari

Ūdenstilpe 
(publiska vai 

privāta)

Ezers 
(dabisks)

liels ezers lielāks par 50 ha

vidēji liels ezers 10 – 50 ha

mazs ezers līdz 10 ha

Ūdenskrātuve, 
dīķis (dabisks vai 

mākslīgs)

liela ūdenskrātuve lielāka par 10 ha

vidēji liela 
ūdenskrātuve/dīķis

1 – 10 ha

dīķis līdz 1 ha



ŪDENSOBJEKTU KATEGORIJU PRIEKŠLIKUMS

RĪGAS PILSĒTĀ

• Rīgas jūras līcis un piekraste (pludmale)

• publiskie ūdeņi – DAUGAVA, t.sk. tās atzarojumi, ĶĪŠEZERS

• liela upe vai ezers vai ūdenskrātuve, kas ir nozīmīgs nacionālās pašapziņas simbols

• iespējama daudzfunkcionāla izmantošana, kas pārsniedz pilsētas robežas,
nozīmīgākais kuģošanas (ūdens transporta), rekreācijas un ainavas elements pilsētā

I kategorija – nacionālas 
nozīmes ūdensobjekts 

• gan publiskie ūdeņi, gan citi - valsts vai pašvaldības ūdeņi MĪLGRĀVIS, JUGLA,
LANGA, HAPAKA GRĀVIS, MĀRUPĪTE, BOLDERĀJAS KARJERA ŪDENSKRĀTUVE

• liela vai vidēji liela upe, kanāls, vidēji liels ezers vai ūdenskrātuve, ūdeņi ostas teritorijā

• iespējama daudzfunkcionāla izmantošana pilsētas mērogā, ir nozīmīgs kuģošanas
(ūdens transporta), rekreācijas un/vai ainavas elements pilsētā

II  kategorija – pilsētas 
nozīmes ūdensobjekts 

• valsts vai pašvaldības ūdeņi – PIĶURGA, BIŠUMUIŽAS GRĀVIS, GAIĻUPĪTE

• vidēji liela vai maza upe, ezers, ūdenskrātuve, kanāls, dīķis vai grāvis -

• iespējama daudzfunkcionāla izmantošana, ūdensobjekts atrodas vienā vai vairākās
apkaimēs; ir nozīmīgs atsevišķas pilsētas daļas (apkaimes) iedzīvotājiem kā
rekreācijas un/vai ainavas elements

III kategorija – apkaimes 
nozīmes ūdensobjekts

• pašvaldības vai privāti ūdeņi – ŪDENSNOTEKAS – MAILES GRĀVIS, RUMBULAS
GRĀVIS, GETLIŅU GRĀVIS

• strauts, dīķis, baseins vai grāvis

• objekts ir nozīmīgs atsevišķa kvartāla vai īpašuma iedzīvotājiem kā rekreācijas un/vai
ainavas elements, vai kā meliorācijas vai inženiertehniska būve

IV kategorija – vietējas 
(lokālas) nozīmes 

ūdensobjekts 



Rīgas ūdensobjektu vēsturiskās attīstības apskats

▪ Par Rīgas pilsētas senākajiem ūdensobjektiem vislabāk stāsta teikas, nostāsti un

leģendas. Cik tajās patiesības, mēs šodien varam tikai minēt. Bet, ka jebkura pilsēta,

ciems vai muiža sākotnēji ir veidojusies ūdeņu tuvumā, ir ne tikai pasakās un teikās

rakstīts.

„Sensenos laikos Rīgā, apmēram tur, kur tagad pilsētas grāvis, tecēja upīte Daugavā – saukta

par Rīdziņu. Kad ļaudis gribēja tikt pāri šai upei, tad viens liels Milzis pār pleciem pārnesa viņus,

jo tad tur nebija ne tilta, ne pārceļama plosta. Milzis iemita alā pie Kārļa vārtiem, apcietinājumu

tuvumā.”

Stāsta Mežaparka kultūras vēsturniece/ arhivāre Saulcerīte Neilande (dzimusi 1933.g.) :

«Vecie Mežaparka iedzīvotāji ir stāstījuši, ka bija iespējams ar laivu "kuģot" par platu upi no

Ķīšezera līdz teritorijai, kur tagad atrodas pamestie ģimenes dārziņi. Dārziņu teritorijā bijis ezers

(Sauss/ezers). It kā Mailes upīte tecējusi ne par tagadējo iztaisnoto trasi uz Ķīšezeru, bet cauri

teritorijai uz dienvidiem no Mirdzas Ķempes ielas augstceltnēm (starp Kokneses prospektu/

Ķīšezera ielu/ Ezermalas ielu, kur tagad vēl atrodas neliels dīķis). Mailes upītei bija arī minēts

otrs nosaukums - Melles upīte.»

▪ Otrs vēsturiskās informācijas avots viennozīmīgi ir vēsturiskās pilsētas kartes un

atsevišķu pilsētas daļu, muižu vai īpašumu kartes. Tajās var atrast liecības sākot no

~17.gadsimta.



Pie agrākās Mārupītes ietekas Daugavā – tag. Akmeņu ielas un Vienības gatves sākumā,

1621.gadā uzbēra skansti. 1641.gadā Skansti pārbūvēja pēc nīderlandiešu parauga, ierīkojot

bastionus, ravelīnus, aizsarggrāvi, un nocietinājums ieguva zvaigžņveida formu. Skanste

dabūja sava cēlāja vārdu – „Kobron-schanz”, „Kober-schanz (latviski – Kobronskanste).

Izstrādājot «Torņakalna administartīvā centra detālplānojumu» tika precizēta ne tikai

cietokšņa atrašanās vieta, bet ārī vēsturiskā Mārupītes ietekas vieta Kīleveina grāvī.

Kobronskanstes cietokšņa plāni, 1677.gads un  1707.gads  Avots: Zviedrijas 

arhīvu katalogs – Utlandska stads – Och fastingsplaner, 0406.



J. K. Broces pārzīmētais E. Tolksa kartes fragments ar Ķīšezeru ir pagaidām

vienīgais atrastais kartogrāfiskais materiāls, kas apliecina Mežaparka kultūras

vēsturnieces / arhivāres Saulcerītes Neilandes stāstīto par Mailes upītes un ezera

eksistenci pie Mežaparka, taču kartes kartogrāfiskās neprecizitātes neļauj precīzi

identificēt ezeriņa un Mailes upītes vēsturiskā tecējuma vietu.



Mazā Šmerļa muižiņa un Šmerļupīte, J.K.Broces zīmēta karte. ap 1790.g.

Mazās upītes ar savu dabisko, gleznaino tecējumu ir saistījušas Rīgas bagātos ļaudis jau

18./19.gs., jo tās krastos šajā laika periodā ir bijušas izbūvētas daudzas muižas un muižiņas. Tā

piemēram Mārupītes un Tēriņu strauta krastos ir bijušas (ir apzinātas) 11 muižas un muižiņas; pie

Hapaka grāvja, Beķera grāvja un Lāčupītes -10, bet pie Bišumuižas grāvja – 2. Arī pie

Šmerļupītes, kādreizējā Rīgas - Vidzemes ceļa (Brīvības ielas) malā atradās virkne muižiņu, tai

skaitā Mazā un Lielā Šmerļa muižiņas.



Veidojot 20. gadsimta apbūvi, dabas pamatne tika pieskaņota industriālas celtniecības

prasībām, satiksmes ērtībai un drošībai. Apbūves teritorijas nolīdzināja, bet applūstošās un

pārmērīgi mitrās vietās paaugstināja ar uzbērtu grunts slāni. Literatūra liecina, ka visplašāk

upes tika pārveidotas 20.gs. sākuma gados, kad Latvijā norisinājās aktīva meliorācija. Šajos

pasākumos ietilpa lauku drenēšana, ūdenstilpju līmeņa regulēšana, purvu nosusināšana, upju

iedambēšana un to gultņu regulēšana. Arī Rīgas pilsētā vairāku upīšu vietā palikusi it kā nejauši

izklaidētu beznoteces un savstarpēji nesaistītu dīķīšu un dīķu sistēma.

Rīgas plāns no 1926.gada.

Vēsturiskais kartogrāfiskais 

materiāls, kurš galvenokārt 

tika izmatots, lai precizētu 

Rīgas pilsētas mazo upju 

vēsturiskā tecējuma vietas 

un pašas ūdensteces 

statusu – upe (dabiska vai 

regulēta), strauts vai 

novadgrāvis.



Esošās situācijas analīze

Esošās situācijas analīzes ietvaros apskatīti visi publiskie (atbilstoši Civillikuma

1.pielikumam: Daugava ar tās atzarojumiem, Ķīšezers, Juglas ezers, Buļļupe, Mīlgrāvis

un Juglas kanāls) un citi ūdensobjekti, kas atrodas Rīgas pilsētas administratīvajā

teritorijā (ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas).

Ūdensobjektu esošā stāvokļa izvērtējums ir veikts ar mērķi noteikt to attīstības potenciālu,

izvērtējot to ekoloģiskās funkcijas, ainaviskās vērtības, krastu izmantošanas iespējas,

kuģošanas iespējas, peldvietu izveides iespējas, ūdens sanitāro stāvokli, ūdens

novadīšanas funkcijas u.c.



Riska teritorijas un objekti

Apzināt paaugstināta riska objektu un teritorijas Rīgas pilsētā ir svarīgi, lai varētu veikt

sabalansētu un veiksmīgu ūdens teritoriju un to krastmalu attīstību. Tās ir teritorijas,

kuras biežāk nekā citas apdraud dabas stihijas vai cilvēku darbības izraisītas

katastrofas, kas rada materiālo zaudējumu vai vides piesārņojumu.

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izveidoto reģistru,

Rīgas pilsētā atrodas 84 piesārņotas (t.sk. 28 Rīgas brīvostā darbojošas uzņēmumu

teritorijas) un 142 potenciāli piesārņotas vietas (t.sk. 13 – Rīgas brīvostā).

Kā paaugstināta ekoloģiskā riska teritorijas attiecībā uz ūdeņu teritorijām Rīgas pilsētā

minamas šādas teritorijas un objekti:

1) Riska ūdensobjekti;

2) Paaugstināta applūšanas riska teritorijas



Vides pieejamība, publiskā piekļuve un krastmalu 

labiekārtojums

Veicot esošās situācijas izpēti tika pievērsta uzmanība esošajai vides pieejamībai

un krastmalu labiekārtojumam, apkopojot informāciju un kartējot:

▪ esošās publiskās piekļuves vietas pie ūdensobjektiem (kājāmgājējiem; ar

autotransportu; ar ūdenstransportu);

▪ esošās atpūtas vietas pie ūdens un publiskās peldvietas;

▪ ūdeņu tuvumā esošie autostāvlaukumi;

▪ publiski pieejamās, daļēji publiski pieejamās (Rīgas ostas) un slēgtās

(privātās) kuģu, jahtu un laivu piestātnes; iespējas ielaist laivu ūdenī no krasta.



Peldvietas Rīgā

Rīgā pilsētas teritorijā atrodas piecas oficiālās publiskās peldvietas:

▪ Vakarbuļļu pludmale

▪ Vecāķu pludmale

▪ Daugavgrīvas pludmale

▪ Bābelītes ezers

▪ Daugavas upes peldvieta «Lucavsala»

Rīgas pilsētā iedzīvotāji vasaras sezonā peldās un izvēlās kā atpūtas vietas izvēlas

arūi citas, t.s. neoficiālās peldvietas. Esošās situācijas aprakstā ir apkopota

informācija arī par t.s. neoficiālajām peldvietām Rīgā.



Priekšlikumi jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei

▪ Funkcionālais zonējums un apakšzonas

▪ Ūdens teritoriju izmantošanas, apbūves un vides veidošanas noteikumi

▪ Krastmalu un sauszemes teritoriju, kas atrodas tiešā ūdensobjekta tuvumā, 

izmantošanas, apbūves un vides veidošanas noteikumi

▪ Prasības ūdensobjektu saglabāšanai un renaturalizējamie ūdensobjekti

▪ Peldvietas, pludmales un peldbūves

▪ Publiski pieejamās perspektīvās pasažieru kuģu, jahtu un laivu piestātnes

▪ Krastmalu ieteicamie šķērsprofili



Funkcionālais zonējums un apakšzonas

Ūdeņu teritoriju apakšzonu iedalījums ir saskaņots ar Rīgas vēsturiskā centra un tā 

aizsardzības zonas teritorijas plānojuma Ūdeņu teritoriju apakšzonu iedalījumu, 

tādējādi trīs apakšzonas ir veidotas analoģiski tajā noteiktajām, izņemot apakšzonu

Ū3, kas ir noteikta konkrēti Pilsētas kanāla attīstībai. Tās ir:

▪ „Ūdeņu teritorija – laivu un jahtu ostas teritorija” (Ū1);

▪ „Ūdeņu teritorija – kompleksas ūdens telpas attīstības teritorija” (Ū2);

▪ „Ūdeņu teritorija – peldbūvju teritorija” (Ū4).

Pārējās apakšzonas ir veidotas no jauna, ar mērķi nodalīt ostas ūdens akvatorija 

teritorijas (Ū5), atbilstoši šobrīd spēkā esošā Rīgas teritorijas plānojumā noteiktajām 

teritorijām (Oū); noteikt atsevišķu izmantošanu pludmaļu un peldvietu teritorijās (Ū6), 

kā arī atsevišķi izdalīt rekreācijas ūdensobjektus (Ū7), kas ir nozīmīgi rekreācijas 

objekti tieši atsevišķo apkaimju iedzīvotājiem.

Izstrādāti visu Ūdens teritoriju izmantošanas, apbūves un vides veidošanas 

noteikumi



Prasības ūdensobjektu saglabāšanai un 

renaturalizējamie ūdensobjekti

Lai nodrošinātu Rīgas ūdensobjektu saglabāšanu un iespēju veikt to renaturalizāciju

vai rekultivāciju, pētījuma ietvaros tika izstrādāti priekšlikumi nosacījumiem un kritēriji 

prioritāri renaturalizējamo ūdensobjektu vai to posmu renaturalizācijas secībai un 

projektu attīstības potenciāla izvērtēšanai.

Paši renaturalizējamie ūdensobjekti vai to posmi tika izvēlēti, pirmkārt, analizējot 

vēsturiskās ūdensteces, to izvietojumu un nozīmi pilsētvidē, bet, otrkārt, izvērtējot 

teorētiskās iespējas nākotnē veikt šo objektu renaturalizāciju, t.sk. izvērtējot piegulošo 

teritoriju apbūves un īpašumu struktūru (kartoshēma „Ūdeņu teritoriju un krastmalu 

perspektīvais funkcionālais zonējums”)





Krastmalu un sauszemes teritoriju, kas atrodas tiešā ūdensobjekta 

tuvumā, izmantošanas, apbūves un vides veidošanas noteikumi

Krastmalu izmantošanas un apbūves noteikumi attiecas uz „Ūdeņu teritorijas” 

funkcionālajā zonā vai tās apakšzonās iekļautajām sauszemes (t.sk. applūstošajām) 

teritorijām, vai citās funkcionālās zonās ietilpstošajām krastmalu teritorijām, kas atrodas 

vismaz 20 m joslā gar ūdensobjekta krastu, krastmalas apstādījumus un teritorijas, kas ir 

tieši funkcionāli saistītas ar ūdens teritoriju izmantošanu un, ja ūdensobjektam pieguļ iela, 

tad arī tās teritoriju sarkanajās līnijās.

Izstrādātajos noteikumu priekšlikumos ir ietverti krastmalu funkcionālā zonējuma 

plānošanas principi, atkarībā no ūdens teritoriju plānotās izmantošanas, kas dod iespēju 

nākotnē precizēt vai grozīt noteikto plānoto izmantošanu izstrādājot teritorijas 

lokālplānojumu vai detālplānojumu.

Perspektīvās publiskās piekļuves vietas galvenokārt ir noteiktas vietās, kuras šobrīd tiek 

izmantotas kā galvenās publiskās piekļuves vietas, neatkarīgi no konkrētās vietas 

īpašuma piederības (kartoshēma „Plānotais krastmalu labiekārtojuma līmenis”). 

Turpmākajā plānošanas procesā jāizvērtē šo piekļuves punktu pietiekamība, vai 

nepietiekamība, ņemot vērā pētījumā noteiktos kritērijus.





Peldvietas, pludmales un peldbūves

Lai saglabātu pilsētas aktīvās atpūtas zonu kompleksu un peldvietu līdzsvarotu un 

ilgtspējīgu attīstību, Rīgas pilsētas teritorijā arī turpmāk saglabājamas pašlaik oficiālās 

peldvietas, savukārt, izvērtējot ūdensobjektu stāvokli konkrētās teritorijās peldvietu izveides 

piemērotībai, attīstāmas un normatīvo aktu prasībām atbilstoši ierīkojamas arī citas 

peldvietas.

Pētījuma ietvaros ir izstrādāts peldvietu klasifikācijas priekšlikums, pēc peldvietas lieluma, 

nosakot minimālo prasību apjomu infrastruktūras nodrošināšanai krastā mazajās (standarta) 

peldvietās.

Pludmale ir ūdensmalas teritorija, kura regulāri applūst, un tādēļ uz tās neveidojas 

veģetācija. Līdz ar to, pludmales teritorija ir vairāk atbilstoša „Ūdeņu teritorijas” nekā „Dabas 

un apstādījumu teritorijas” pazīmēm. Pētījumā pludmale ir noteiktas kā Ūdeņu teritorijas 

apakšzona ar indeksu Ū6.

Ņemot vērā, ka peldbūves kā būves tips ir ļoti jauns tieši Latvijā, un vēl nav uzkrāta 

pietiekama prakse šo objektu būvniecībā un ekspluatācijā, tad pētījuma autori iesaka Rīgas 

TP samazināt noteiktās peldbūvju teritorijas un peldbūvju izvietošanu atļaut tikai pēc ļoti 

detalizētas vietas analīzes un konstruktīvo risinājumu izstrādes, kas jāpamato teritorijas 

lokālplānojumā vai detālplānojumā.





Publiski pieejamās perspektīvās pasažieru kuģu, jahtu 

un laivu piestātnes

Pētījumā noteiktas kuģu piestātnes (galvenokārt Rīgas brīvostas teritorijā

esošās kuģu piestātnes), esošās jahtu ostas un mazizmēra kuģošanas līdzekļu

piestātnes (kartoshēma „Kuģošana, laivošana un aktīvā atpūta uz ūdens”).

Ņemot vērā, ka kuģošana šobrīd galvenokārt notiek tikai Rīgas brīvostas

teritorijā, bet pārējie, vēsturiskie kuģošanas maršruti un piestātnes netiek

izmantotas un apsaimniekotas, pētījumā galvenā uzmanība tika pievērsta jau

izveidotajai, bet šobrīd degradētajai infrastruktūrai.





Krastmalu ieteicamie šķērsprofili

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektā ir noteikts, ka ūdensmalās jāparedz brīva 

piekļuve ūdenim; jāveic dažāda tipa un līmeņa krastmalu labiekārtošana un jāveicina 

ūdens teritoriju izmantošanas dažādošana gan vasaras, gan ziemas sezonās. Pētījumā ir 

noteikts galvenais krastmalu plānošanas princips, ka krastmalu funkcionālā izmantošana 

galvenokārt jāplāno kontekstā ar attiecīgā ūdensobjekta plānoto izmantošanu, nodrošinot 

ūdensobjekta publisko pieejamību.

Pētījuma ietvaros ir noteikti krastmalu labiekārtojuma četri līmeņi:

1.grupa – DABISKĀS ŪDENSMALAS UN KRASTMALAS

2.grupa – LABIEKĀRTOTAS AKTĪVĀS ATPŪTAS KRASTMALAS UN ŪDENSMALAS

3.grupa – IZBŪVĒTAS KRASTMALAS UN LABIEKĀRTOTĀS ŪDENSMALAS

4.grupa – IEKŠZEMES PIESTĀTNES UN AR KUĢOŠANU SAISTĪTAS ŪDENSMALAS

Krasta stiprinājumu tehniskie risinājumi jānosaka teritorijas lokālplānojumā, 

detālplānojumā, ūdensobjekta renaturalizācijas projektā vai būvprojektā, atkarībā no 

ūdensobjekta kategorijas, plānotā izmantošanas veida un apmeklētāju skaita objektā
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