
 1 

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA PIERĪGAS PAŠVALDĪBU SADARBĪBAS 

KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS 
 

 
 

Rīgā 
 

 

2013. gada 8. novembrī                 Nr. 2 
 
 

 

Sēdes sākums: plkst. 12:10 
 
 

Sēdi vada: Rīgas plānošanas reģiona Pierīgas pašvaldību sadarbības komisijas (turpmāk 

tekstā – RPR PPSK) priekšsēdētāja M. Tolstoja vietā, Rīgas domes Pilsētas attīstības 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks R. Gailis 
 

Sēdi protokolē: Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk tekstā – RPR) biroja administratore      

E. Vītola 
 

Darba kārtībā: 

 

1. Pierīgas pašvaldību sadarbības komisijas mērķi un uzdevumi. 

2. Rīgas mežu un ar to saistīto zemju apsaimniekošana 2014. – 2020. gadā. 

3. Rīgas un Pierīgas pašvaldību sadarbības problēmjautājumi.   

 

Piedalās:  

 

1. R. Gailis, Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieks. 

2. M. Bojārs, RPR PPSK loceklis, Mārupes novada domes priekšsēdētājs. 

3. J. Pumpurs, RPR PPSK loceklis, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs. 

4. J. Miezeris, RPR PPSK loceklis (bez balstiesībām), RPR administrācijas vadītājs. 

5. R. Čudars, RPR PPSK loceklis, Salaspils novada domes priekšsēdētājs. 

 

 

Nepiedalās: 

 

1. G. Truksnis, RPR PPSK loceklis, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs. 

2. A. Ence, RPR PPSK loceklis, Babītes novada domes priekšsēdētājs. 

3. D. Jurēvica, RPR PPSK locekle, Carnikavas novada domes priekšsēdētāja. 

4. A. Bergs, RPR PPSK loceklis, Olaines novada domes priekšsēdētājs. 

5. V. Variks, RPR PPSK loceklis, Ķekavas novada domes priekšsēdētājs. 

6. M. G. Bauze - Krastiņš, RPR PPSK loceklis, Garkalnes novada domes 

priekšsēdētājs. 

 

 

Uzaicinātās personas: J. Buškevics – SIA „Rīgas meži” valdes loceklis, E. Vītola – RPR 

biroja administratore, A. Bīdermane – RPR Projektu nodaļas vadītāja, D. Grīnberga – RPR 

Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra ( turpmāk tekstā – ES SF IC) vadītāja, 

R. Cimdiņš – RPR ES SF IC vecākais speciālists, L. Olante – RPR Sabiedriskā transporta 

nodaļas vadītāja. 
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Sēdē piedalās 5 balsstiesīgie locekļi.  

 

  

1. Pierīgas pašvaldību sadarbības komisijas mērķi un uzdevumi.  

 

Ziņo: J. Miezeris, R. Gailis 

 

J. Miezeris: informē, ka Pierīgas pašvaldību sadarbības komisjas darbā ir sanācis 

pārtraukums saistībā ar pašvaldību vēlēšanām un izmaiņām Rīgas domes Pilsētas attīstības 

komitejas sastāvā. Pēc pašvaldību vēlēšanām notika pārrunas ar Rīgas domes Pilsētas 

attīstības komitejas priekšsēdētāju M. Tolstoju, kurš atbalstīja Pierīgas pašvaldības 

sadarbības komisijas darba turpināšanu. 

 

R. Gailis: norāda, ka darbu Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā uzsāka pēc pašvaldību 

vēlēšanām. Pierīgas pašvaldības tiek aicinātas informēt par problēmjautājumiem, kas skar 

Rīgu un tās tuvumā esošās pašvaldības, lai kopīgiem spēkiem varētu tos risināt. 

 

Iepazīstoties ar sniegto informāciju, Pierīgas pašvaldību sadarbības komisijas locekļi to 

pieņēma zināšanai. 

 

2. Rīgas pilsētas attīstības plāni.  

 

Ziņo: J. Buškevics 

 

J. Buškevics: sniedz informāciju par komercsabiedrības SIA “Rīgas meži” darbību.  SIA 

“Rīgas meži”darbība vērsta uz mežsaimniecību, Rīgas parku apsaimniekošanu, Mežaparka 

apsaimniekošanu un pasākumu rīkošanu tajā. Ienākumi no nocirstās koksnes tiek izlietoti 

mežu atjaunošanai, apmežošanai, meža infrastruktūras attīstībai, kā arī mežu kopšanai. Tiek 

sniegta informācija par Pierīgas mežu meliorācijas sistēmu rekonstrukciju.  

       Svarīga SIA “Rīgas meži” funkcija ir mežu teritoriju apsardzība – aizsardzība pret mežu 

ugunsgrēkiem, kokmateriālu zādzības novēršana, kas Pierīgas apkārtnē ir izplatīta, kā arī 

malkas izsniegšana vietējiem iedzīvotājiem par pazeminātām cenām. Vietējiem iedzīvotājiem 

ir iespējams saņemt malku 30 m
3 

apmērā, pie nosacījuma, ka malkas kokmateriāli, kas ir 

iepriekš noteikti, iedzīvotājam pašam ir mežā jāizstrādā un jānogādā līdz savam īpašumam. 

Izstrādei ir nepieciešama kokgāzēja atļauja. Kā viena no mežu teritorijas apsardzības 

galvenajām prioritātēm ir cīņa ar nelegālajiem atkritumu izvedējiem. SIA “Rīgas meži” ir 2 

inspektori, kas seko līdz mežu stāvoklim, bet ar šo inspektoru un mežsargu palīdzību ir par 

maz, lai apzinātu visas teritorijas, tāpēc liela nozīme ir pašvaldību sniegtajai informācijai par 

atkritumiem SIA “Rīgas meži” teritorijā. Mēnesī no mežiem tiek izvesti 200 m
3 

un 100 t 

nelegālo atkritumu. Pierīgas pašvaldības tiek aicinātas informēt SIA “Rīgas meži” par mežu 

teritorijās esošajiem atkritumiem. Līdzšim ir  bjusi laba sadarbība ar Mārupes un Garkalnes 

novadu pašvaldībām. Stopiņu un Salaspils novada pašvaldības tiek aicinātas aktīvāk 

iesaistīties un savlaicīgi ziņot par konstatētajiem atkritumiem mežu teritorijās. 

Kontaktpersona, kurai jāziņo par konstatētajiem atkritumiem, SIA “Rīgas meži” mežu 

teritorijās ir Valērijs Morozs no Mežu apsardzības daļas, viņa tālruņa Nr.: +37126510928. 

 

Diskusija. Piedalās: M. Bojārs, J. Buškevics, R. Čudars, D. Grīnberga, J. Miezeris.  

Galvenās tēmas: 

- Malkas izsniegšana Pierīgas pašvaldību iedzīvotājiem. Tiek noskaidrots, ka izziņa, 

ka iedzīvotājam malka ir nepieciešama apkurei no pašvaldības, nav nepieciešamība, 
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bet tā ir vēlama, jo tādējādi tiek izslēgta iespēja, ka malka tiktu izmantota 

komerciāliem mērķiem. Iedzīvotāji malku var saņemt arī citās SIA „Rīgas meži” 

mežu teritorijās, kur tā ir pieejama. Pašvaldība var informēt tās iedzīvotājus un 

sociālos dienestus par šādu iespēju, bet publiskot informāciju plašsaziņu līdzekļos 

netiek rekomendēts, ņemot vērā, ka SIA „Rīgas meži” nevar garantēt visu 

iedzīvotāju, kas ir iesnieguši pieprasījumu, nodrošināšanu ar malku. Kokgāzēja 

apliecību, kas nepieciešama malkas izstrādei, var iegūt apmeklējot kursus 

profesionālās izglītības iestādēs, kas šādu iespēju piedāvā. 

- SIA „Rīgas meži” meliorācijas sistēmu attīstības prioritātes. Tiek paskaidrots, ka 

pašreiz tiek izvērtēta situācija. Atsevišķos gadījumos ir nepieciešama kopēju 

līdzekļu ieguldījums, gan no pašvaldībām, kurās tiks atjaunota SIA „Rīgas meži” 

mežu meliorācijas sistēma, gan no SIA „Rīgas meži”. SIA „Rīgas meži” grāvju 

tīrīšanu pērk kā ārpakalpojumu, kuru realizē uzņēmums, kurš ir uzvarējis iepirkuma 

procedūrā.  

- Kopīgu reģionālu līmeņu projektu realizācija starp RPR pašvaldībām un SIA „Rīgas 

meži”.  SIA „Rīgas meži” ir gatavi izskatīt priekšlikumus par kopīgi realizējamiem 

projektiem.  

- Mežsaimniecības, kā prioritāra pasākuma iekļaušana Lauku attīstības programmas 

2014. – 2020. gadam aktivitātēs. SIA „Rīgas meži” atbalsta šādu iniciatīvu, 

nepieciešamības gadījumā tiks sagatavota atbalsta vēstule. 

 

 

Pierīgas pašvaldību sadarbības  komisijas locekļi pieņēma informāciju zināšanai. 

        
3.  Rīgas un Pierīgas pašvaldību sadarbības problēmjautājumi. 

 

Ziņo: J. Miezeris 

 

J. Miezeris: aicina sniegt priekšlikumus par nākamājā Pierīgas pašvaldību komisijas sēdē 

izskatāmajiem jautājumiem. 

 

R. Gailis: iesaka izskatāmos jautājumus iesūtīt elektroniski, lai varētu iepriekš sagatavoties, 

iesaistot atbildīgās instances. 

Diskusija. Piedalās: R. Čudars, M. Bojārs, D. Grīnberga, J. Miezeris, R. Gailis. 

Galvenā tēma: Rīgas un Pierīgas sadarbība industriālo zonu attīstīšanā. Tiek nolemts šo 

jautājumu iekļaut nākamās Pierīgas pašvaldību sadarbības komisijas sēdes darba kārtībā. 

Sēde slēgta plkst. 12:00. 

 

Sēdes vadītājs   ________________________ R. Gailis 

 

Protokoliste   _______________________   E. Vītola 

 

 

 


