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RĪGAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014.-2020.GADAM RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDE 2014.GADĀ

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

U1.1. Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu kvalitatīvas izglītošanas iespējas visām pilsētas ģimenēm
Pirmskolas un pamatskolas ēkas celtniecība

1.1.1.

PII teritoriju labiekārtošana
1.1.2.

1.1.3.

PII materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana atbilstoši iestāžu vajadzībām

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD,
Būvvaldi)

2015.-2018.

RD IKSD
(sadarbībā ar RD
ĪD, Būvvaldi)

2015. pastāvīgi

Tiek veikta Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu ēku apsekošana neatbilstošu funkciju
novēršanai, sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldi
un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts
dienestu.Pārbaudīts orientējoši 130 privāto pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII)
būvniecības dokumentāciju un konstatēts, ka 98 PII pakalpojumi tiek sniegti neatbilstošās telpās.
Kopumā veiktas 32 PII vizuālās pārbaudes, kuru rezultātā sagatavoti 33 atzinumi par būves
pārbaudi. Telpu patvaļīgas ekspluatācijas pazīmes vairākkārtīgi konstatētas 21 bērnudārzā.
Būvvaldes rīcības rezultātā 72 telpas pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojuma sniegšanai ir
pielāgotas, ko apliecina Būvvaldē saskaņotā dokumentācija, 12 telpu ekspluatācija ir
pārtraukta/nenotika, 2 PII pārvāksies uz jaunajām telpām.

Pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanu veic RD Īpašuma departaments, ņemot vērā
finansējumu un apsekošanas rezultātus. RD Īpašuma departamentam sadarbība ar RD IKSD un
Būvvaldi šajā jautājumā nenotiek.
2014.gadā 65 pirmsskolas izglītības iestādes nodrošinātas ar virtuves iekārtām un grupu inventāru.

RD IKSD Izglītības 2015. pārvalde
pastāvīgi

Iekļaujošas izglītības attīstība – atbalsta personāla
konsultāciju nodrošināšana PII
RD IKSD Izglītības 2015. pārvalde
pastāvīgi

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

No 2014. gada 1.janvāra RD IKSD pieņemti divi psihologi, kuru viens no uzdevumiem ir pirmsskolas
izglītības iestāžu konsultēšana. Pēc palīdzības ir vērsušās 52 pirmsskolas izglītības iestādes, no
kurām saņemti 107 pieteikumi vērot konkrētus bērnus, 100 pieteikumi par grupu vērošanu, 3
pieteikumi par pedagogu darbu vērošanu. Par katru pieprasīto gadījumu ir notikusi individuāla
saruna ar iestādes vadītāju un/vai metodiķi, grupas pedagogiem un 116 vecākiem. Par katru
gadījumu sniegtas rekomendācijas par mācību procesa uzlabošanu.

Pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveide un
profesionālās darbības novērtēšana
Ģimeņu ar bērniem labklājības veicināšana, atbalstot
pasākumus,
kas sekmē darba un ģimenes dzīves saskaņošanu,
veicinot kvalitatīvu un daudzveidīgu ģimenes atbalsta
pakalpojumu pieejamību pašvaldībās, t.sk. bērnu
vecumposma iespējām atbilstošas garantētas un
kvalitatīvas pirmsskolas izglītības nodrošināšana
no pusotra gada vecuma

Atbilstoši MK 2.06.2013. noteikumiem Nr.363 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību
un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība”.

RD IKSD Izglītības 2015. pārvalde
pastāvīgi

2014. gadā ar vietu pirmsskolas izglītības programmas apguvei nav nodrošināti 2395 bērni. 2013.
gadā ar vietu nebija nodrošināti par 207 bērniem vairāk (2602). 2014. gadā, atsevišķās pirmsskolās
bija pat brīvas vietas. Papildu atvērtas 34 grupas ar plānotajām 676 vietām. 2014. gadā pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs ar vietu nodrošināti 26226 audzēkņi, privātās pirmsskolas izglītības
iestādes programmas apguvi nodrošina 5027 audzēkņiem ar valsts un pašvaldības līdzfinansējumu.
Rīgā bērnu uzraudzības pakalpojumu saņem 766 bērni.

RD IKSD Izglītības
2020.
pārvalde

U1.2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pamatizglītību

1.2.5.

XXX
Skolu teritoriju labiekārtošana (t.sk.
veikt iežogošanu)

Skolu materiāltehniskās bāzes pilnveidošana
mūsdienīga mācību
procesa nodrošināšanai
Inovatīvu mācību darba formu ieviešana radošuma un
uzņēmējspēju veicināšanai pamatizglītībā – digitālās
mācību vides veidošana

1.2.6.

RD IKSD
(sadarbībā ar RD
ĪD, Būvvaldi)

X

!

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Skolu teritoriju labiekārtošana (t.sk. iežogošanu) notiek atbilstoši Rīgas domes Īpašuma
departamenta apstiprinātajam objektu sarakstam (attiecas arī uz 1.3.3.pasākumu).

2014. pastāvīgi

Papildus skolu budžetos piešķirtajiem finanšu līdzekļiem tika sniegts atbalsts skolu
materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai (attiecas arī uz 1.3.4. pasākumu).

RD IKSD Izglītības 2014. pārvalde
pastāvīgi

RD IKSD Izglītības
pārvalde
(sadarbībā ar RD
ITC)
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1.2.4.

Izpildes raksturojums

Portālā e-skola izveidots e-skolas mācību mākonis. Tika veikti pasākumi, lai 2015.gadā e-skolas
mācību mākonis būtu pieejams visām skolām; organizēti 4 semināri 10 skolām par planšetu
lietošanu; sniegts atbalsts 3 skolotāju dalībai starptautiskā IT forumā „BETT Show 2014” Lielbritānijā
(attiecas arī uz 1.3.5. pasākumu).

2014. pastāvīgi

Projekta rezultātā ar planšetdatoriem aprīkotas 7 dabaszinību klases, nodrošinot inovatīvu mācību
formu izmantošanu. Turpinās darbs pie tehnisko resursu uzturēšanas un apkalpošanas.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Iekļaujošas izglītības attīstība – atbalsta personāla
nodrošināšana
skolās

RD IKSD Izglītības 2014. pārvalde
pastāvīgi

Skolu kvalitātes monitoringa
sistēmas izveidošana

RD IKSD

Pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveidošana un profesionālās darbības
novērtēšana

Visās skolās ir sociālie pedagogi, psihologi (nav 6 skolās), logopēdi (nav 21) un speciālie pedagogi
(nav 56). Atbalsta personāla nodrošinājums skolās ir atkarīgs no skolas specifikas un problēmu
jomas, atbalsta speciālistu nepieciešamību nosaka skolas direktors.
2014.gadā uzsākta skolu kvalitātes monitoringa sistēmas izveidošana.

2015.
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa organizēšana notika 309 Rīgas
pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, Izglītības un zinātnes ministrijas (8) un Kultūras ministrijas
(11) profesionālās izglītības iestādēs, kopumā procesā iesaistot 859 pedagogus (attiecas arī uz 1.3.7.
pasākumu).

RD IKSD Izglītības 2014. pārvalde
pastāvīgi

U1.3. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas Zvārdes ielā 1
rekonstrukcija un piebūves celtniecība

Rīgas Natālijas Draudziņas
vidusskolas ēkas Bruņinieku ielā 24a renovācija

Skolu teritoriju labiekārtošana (t.sk.
iežogošana)

Skolu materiāltehniskās bāzes pilnveidošana
mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai
1.3.4.

RD IKSD
(sadarbībā ar RD
ĪD, Būvvaldi)

2014. -2015.

RD IKSD
(sadarbībā ar RD
ĪD, Būvvaldi)

2014.-2016.

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD,
Būvvaldi)

2014. pastāvīgi

RD IKSD Izglītības
pārvalde
(sadarbībā ar RD
ITC)

Sagatavots un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā iesniegts projekta pieteikums ESF
līdzekļu piešķiršanai skolas piebūves celtniecībai.

Sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu sagatavots darba uzdevums 2015.gadā veicamo
skolas telpu renovācijas darbu apjomam.

Skatīt 1.2.4. pasākumu.

Skatīt 1.2.5. pasākumu.
2014. pastāvīgi

RD IKSD

2015.

Pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveidošana un profesionālās darbības
novērtēšana

RD IKSD
(sadarbībā ar
RIIMC)

2014. pastāvīgi

1.3.7.

!

Darbība
nenotiek

Skolu kvalitātes monitoringa
sistēmas izveidošana

X
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darbība

1.3.6.

XXX

Darbība notiek

RD IKSD Izglītības
pārvalde
(sadarbībā ar RD
ITC)

rezultāts nav
sasniegts

1.3.5.

Inovatīvu mācību darba formu ieviešana radošuma un
uzņēmējspēju veicināšanai vispārējā
vidējā izglītībā – digitālās mācību vides veidošana

rezultāts
sasniegts daļēji
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Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Skatīt 1.2.6. pasākumu.

2014. pastāvīgi

Projekta rezultātā ar planšetdatoriem aprīkotas 7 dabaszinību klases, nodrošinot inovatīvu mācību
formu izmantošanu. Turpinās darbs pie tehnisko resursu uzturēšanas un apkalpošanas.
Skatīt 1.2.8. pasākumu.

Skatīt 1.2.9. pasākumu.

U1.4. Nodrošināt tirgus pieprasījumam atbilstošu profesionālo izglītību
Profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanas Rīgas
pilsētas pašvaldības pārziņā iespēju izvērtēšana
1.4.1.

!

RD IKSD

2014.

Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas Informatīvajam ziņojumam „Par Izglītības un zinātnes
ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanu pašvaldību padotībā”
pašvaldību padotībā tiek plānots nodot nelielās (300 un mazāk izglītojamie) profesionālās izglītības
iestādes. Rīgā nav tādu profesionālās izglītības iestāžu. Rīgas pilsētas pašvaldība pagaidām neplāno
pārņemt citas galvaspilsētā esošās profesionālās izglītības iestādes pēc savas iniciatīvas.

U1.5. Nodrošināt vispusīgas interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamību

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Vienotās informatīvās sistēmas par interešu izglītības
RD IKSD Sporta un
un profesionālās
jaunatnes
2015. ievirzes izglītības iespējām Rīgā izveidošana pašvaldībā
pārvalde
pastāvīgi
Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu (mūzikas un
mākslas skolas, sporta skolas) vienmērīga pārklājuma
veicināšana pilsētas apkaimēs

Kataloga „Interešu un profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības programmas un
amatiermākslas kolektīvi” izveide un izdošana, t.sk. pieejama elektroniski
http://www.iksd.riga.lv/upload_file/Izglitiba_pievienotie/0_2014/11_2014/InteresuKatalogs_15.11.
14_small_internetam.pdf

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2015. pārvalde
pastāvīgi

Daudzveidīgu un kvalitatīvu
interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu
nodrošināšana
RD IKSD Sporta un
atbilstoši sabiedrības (t.sk. bērnu un jauniešu)
jaunatnes
2014. interesēm un pieprasījumam, veicinot arī karjeras izvēli pārvalde
pastāvīgi

2014.gadā tika piešķirta 12 541 stunda (597,19 likmes) dažādu interešu izglītības programmu
īstenošanai: dejai, t.sk. tautas, mūsdienu, eksotiskā, u.c.; folklorai; mūzikai, t.sk. kori, vokālie,
instrumentālie ansambļi u.c.; radošai industrijai (foto, video u.c.); teātrim; sportam; tehniskai
jaunradei; vides izglītībai, kā arī citām interešu izglītības programmām (valodām, estētikai
audzināšanai u.c.).
Nodrošināts profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu piedāvājums 20 sporta veidos.

Bērnu un jauniešu interešu izpēte, lai nodrošinātu
aktuālo programmu
īstenošanu

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014. -2015.
pārvalde

Nepieciešama vispārēja skolēnu interešu izpēte, anketēšana.

Esošo interešu izglītības programmu izvērtēšana un
aktualizēšana atbilstoši sabiedrības (t.sk. bērnu un
jauniešu) pieprasījumam un
vajadzībām

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014. pārvalde
pastāvīgi

1.5.5. aktivitāte turpmāk tiek iekļauta pie 1.5.3. aktivitātes, saskaņā ar Rīcības plāna 2014.-2016.
gadam aktualizāciju.

1.5.6.

1.5.8.

1.5.9.

Sporta izglītības programmās iesaistīto audzēkņu
veselības
aprūpes un medicīniskās
uzraudzības nodrošināšana

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014. pārvalde
pastāvīgi

X
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Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Īstenotas „Talantīgo bērnu atbalsta programma” un atbalsts bērniem un jauniešiem
starptautiskajos pasākumos, sporta veidu attīstības programmas, nodrošinot Rīgas pilsētas
jaunatnes izlašu komandu mācību treniņu darba un sacensību pilnveidi 10 sporta veidos sporta
izglītības iestādēs. Tiek organizēti pilsētas konkursi, skates, sacensības.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014. pārvalde
pastāvīgi

Kultūrizglītības, sporta, tehniskās jaunrades, vides
izglītības un citu
RD IKSD Sporta un
pasākumu organizēšana, nodrošinot bērnu un jauniešu jaunatnes
2014. interešu un spēju attīstību
pārvalde
pastāvīgi

2014.gadā atbalstīti:
11 pasākumi dejas jomā; 21 – mūzikā; 10 – folklorā; 7 – teātra jomā; 24 – vizuālajā un vizuāli
plastiskajā mākslā; 95 – sportā;
43 – tehniskajā jaunradē; 13 – vides izglītībā un novadpētniecībā; 21 erudīcijas un gadskārtu ieražas
pasākums.

Profesionālās kvalifikācijas
pilnveides, pieredzes apmaiņas un citu pasākumu
īstenošana interešu un profesionālās ievirzes izglītības
pedagogiem

Direktoru, direktoru vietnieku, metodiķu sanāksmju un profesionālās kvalitātes pilnveides aktivitāšu
organizēšana, pieredzes apmaiņa.
Noorganizēti kopā 31 kursi, semināri un meistarklases interešu izglītības pedagogu profesionālās
kvalifikācijas celšanai. Apmācīti 679 pedagogi un izsniegtas apliecības.

Veicināt vienotu interešu izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības programmu darba koordināciju un
metodisko materiālu izstrādi
1.5.10.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014. pārvalde
pastāvīgi
sadarbībā ar
RIIMC
RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
2014. sadarbībā ar
pastāvīgi
RIIMC un
izglītības iestādēm

Materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana un modernizācija
RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014. pārvalde
pastāvīgi

1.5.11.

1.5.12.

rezultāts
sasniegts daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

XXX
Iespēju radīšana bērnu un jauniešu talantu atklāšanai
un izkopšanai, meistarības celšanai

1.5.7.

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Izglītības iestāžu (t.sk. to teritoriju) un to sporta
infrastruktūras renovācija un pielāgošana mūsdienu
interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
programmu
vajadzībām, kā arī personu ar kustību traucējumiem
pieejamībai

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
2014. (sadarbībā ar RD
pastāvīgi
ĪD,
Būvvaldi)

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs apkopo interešu izglītības pedagogu metodisko pieredzi
un darbību, atbalsta mācību metodisko un informatīvo materiālu izdošanu.

Finansējuma nodrošināšana mūsdienīga inventāra/ pamatlīdzekļu iegādei 13 interešu izglītības
iestāžu un 11 sporta izglītības iestāžu mācību programmu īstenošanai,
pamatojoties uz RD IKSD 15.04.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.10 „Kārtība finansiālā atbalsta
piešķiršanai
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esošajām interešu izglītības un
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm inventāra iegādei” un saskaņā ar Departamenta
budžeta programmu 16.07.03.
„Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
pakalpojumiem”.
Darbība nenotiek attiecībā uz iestāžu pielāgošanu personām ar kustību traucējumiem finansējuma
trūkuma dēļ.
Renovācijas darbi notiek pēc ĪD plāniem, savukārt uzlabošanas darbus iestādes veic patstāvīgi.

XXX
Nepieciešamo resursu (finanšu, darbinieku)
nodrošināšana interešu
un profesionālās ievirzes izglītības attīstībai

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
1.5.13.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Resursi nodrošināti atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014. pārvalde
pastāvīgi

Iekšējās un ārējās videonovērošanas
sistēmu uzstādīšana pašvaldības interešu un
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
sadarbībā ar RD
2013.-2015.
ITC un RD ĪD

Nepieciešams atjaunot vecās novērošanas sistēmas. Videonovērošanas sistēmas uzstādītas
renovētajās izglītības iestādēs. Nepietiekošs finansējums.

Policijas dežūru nodrošināšana pie
interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm
pasākumu un nodarbību laikā

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
sadarbībā ar RPP 2013.-2015.

Apkopota informācija par iestāžu nodarbību laikiem un nepieciešamo uzraudzību, nosūtīta vēstule
RPP ar lūgumu iekļaut šīs iestādes patrulējamajos maršrutos.
Pēc
interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pieprasījuma, RPP darbinieki piedalās
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā dažādu pasākumu laikā.

1.5.14.

1.5.15.

1. Atbalsts darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanai – maģistratūras un doktorantūras studijas
RTU arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē un maģistratūras (LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes Telpiskās attīstības plānošanas studiju programmā.
2. Profesionālo semināru apmeklējumi, ekskursiju organizēšana, kas saistīti ar tiešo darbu:
Sadolin/Tikkurila seminārs par fasāžu krāsām, ilgtspējīga būvniecība – ilgtspējīga akustika
(arhitekti), ainavu arhitekti sadarbībā ar SIA Fixman komandu iepazīstināja Latvijas ainavu arhitektus
un arhitektus ar Rīgas ievērojamākajiem rotaļu un atpūtas laukumiem.

Jauniešu nodarbinātības
Būvvalde
veicināšana, t.sk. karjeras izglītības sistēma un jauniešu
pēc profesionālās un/vai augstākās izglītības iestādes
pabeigšanas
integrācija darba tirgū

2014. pastāvīgi

1.5.17.

3. No Būvvaldes puses sadarbība ar RTU arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti un dalība
studentu prakses vērtēšanas komisijā darbā.
4. Rīgas pilsētas būvvaldes pieredzes apmaiņa ar Latvijas lielāko pašvaldību būvvaldēm.
5. Būvvaldes sadarbība ar Arhitektu savienības Sertificēšanas centru arhitektu profesionālās
darbības vērtējumā.
6. Būvvalde iespēju robežās tiek nodrošināta prakses iespēja studentiem.
7. Praktikanti tiek iesaistīti un izmantoti Būvvaldes veiktajos adresācijas sakārtošanas projekta
ietvaros.

U1.6. Veicināt sabiedrībā izpratni par mūžizglītības nepieciešamību un paaugstināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītībā

1.6.2.

Regulāra nepieciešamo zināšanu, interešu apzināšana,
lai nodrošinātu pieprasījumam atbilstošus kursus

2014.gadā 597 iedzīvotāji apguva interesējošas izglītības programmas piedāvātajos 57 kursos.
RIIMC

2014. pastāvīgi
U2.1. Nodrošināt jaunatnes politikas īstenošanas koordināciju pašvaldībā

2.1.1.

Pašvaldības un valsts institūciju sistemātiskas
sadarbības nodrošināšana jaunatnes politikas
jautājumos

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014.-2020.
pārvalde

XXX
Ekspertu un pētnieku iesaiste darba ar jaunatni
plānošanā un programmu izstrādē

2.1.2.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014.-2020.
pārvalde

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
2014.gadā netika piesaistīts papildus finansējums, lai veiktu padziļinātus pētījumus RV ietvaros.
2015.gadā IZM plāno veikt plaša mēroga pētījumu par jaunatnes politikas īstenošanu pašvaldībās,
pētījuma rezultāti būs izmantojami arī darba ar jaunatni sistēmas pilnveidei.

U2.2. Sekmēt jauniešu nodarbinātības un ekonomiskās patstāvības paaugstināšanos

2.2.1.

2.2.2.

Jauniešu nodarbinātības
veicināšana, t.sk. karjeras izglītības sistēmas
atjaunošana un pilnveide;
jauniešu pēc profesionālās un/vai augstākās izglītības
iestādes pabeigšanas integrācija darba tirgū,
t.sk. uzņēmējdarbības uzsākšana; atblasta pasākumi
jauniešiem-bezdarbniekiem pirmās darba pieredzes
iegūšanai

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde, RD
IKSD Izglītības
pārvalde
2014.(sadarbībā ar RD 2020.
LD
Sociālo pārvaldi)

Jauniešu konkurētspējas
veicināšana, nodrošinot darba tirgū pieprasīto prasmju RD IKSD Sporta un
apgūšanu
jaunatnes
pārvalde
2014.(sadarbībā ar RD 2020.
LD
Sociālo pārvaldi)

Notikusi karjeras nedēļa (2014.gada oktobris), kuras laikā skolēni varēja apmeklēt 6 sociālās un
veselības aprūpes iestādes, un iepazīties ar veselības aprūpes speciālistu un sociālā darba
speciālistu profesijām.
LD piedalījās Latvijas Universitātes karjeras nedēļā (2014.gada oktobris).
LD pakļautības iestādes piedalījās NVA rīkotājā Vakanču gadatirgū (2014.gada maijs).

Norādīts 2.2.1. Ieviests jauns modelis jauniešu nodarbinātības atbalstam vasaras brīvlaikā.

U2.3. Nodrošināt atbalstu jaunatnes iniciatīvām un jaunatnes organizāciju darbībai

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Jauniešu un jaunatnes organizāciju iniciatīvu
līdzfinansēšana

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014.pārvalde
2020.

Jaunatnes organizāciju līderu kapacitātes pilnveide un
organizāciju ilgtspējas sekmēšana

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014.pārvalde
2020.

Jauniešu interešu grupu un
jaunatnes organizāciju darbībai nepieciešamās
materiālās bāzes nodrošināšana

Rīgas jauniešu centra „Kaņieris” darbības nodrošināšana.
RD IKSD Sporta un
2014.jaunatnes
2020.
pārvalde
U2.4. Iesaistīt jaunatni pašvaldības darbībā, uzturot un pilnveidojot vidi līdzdalībai

Skolēnu pašpārvalžu kapacitātes stiprināšana
2.4.1.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014.pārvalde
2020.

Izglītojošo pasākumu organizēšana skolēnu pašpārvalžu aktīvistiem.

2.4.3.

XXX

X

!

Darbība
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Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
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Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

Jaunatnes organizāciju konsultatīvās padomes darbības RD IKSD Sporta un
nodrošināšana
jaunatnes
2014.pārvalde
2020.

Atjaunota Rīgas Jaunatnes organizāciju konsultatīvās padomes darbība.

Jauniešu iesaiste viņu dzīves kvalitāti ietekmējošo
lēmumu pieņemšanā

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014.pārvalde
2020.

Darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču
pilnveidošana
pārrobežu projektos

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
(sadarbībā ar RD
IKSD
2014.-2020.
Projektu un
sabiedrības
integrācijas
nodaļu)

!

Aktivitāte netika īstenota, jo netika piesaistīts papildus (ES) finansējums.

Jauniešu (jo īpaši to, kas ir ārpus formālās izglītības
sistēmas un nav
nodarbināti) iesaistīšana pārrobežu neformālās
mācīšanās programmās

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
(sadarbībā ar RD
IKSD
Projektu un
2014.-2020.
sabiedrības
integrācijas
nodaļu)

!

Aktivitāte netika īstenota, jo netika piesaistīts papildus (ES) finansējums.

U2.5. Īstenot jaunatnes apmaiņas un pārrobežu neformālās mācīšanās programmas

2.5.2.

2.5.3.

U2.6. Nodrošināt aktivitātes bērniem un jauniešiem

2.6.1.

Līdzfinansējuma nodrošināšana
bērnu un jauniešu nometņu norisei, t.sk. attālās
apkaimēs (nodrošinot
vienmērīgu ģeogrāfisko pārklājumu)

Sporta un citu brīvā laika aktivitāšu organizēšana
bērniem un jauniešiem, t.sk. attālās apkaimēs
(nodrošinot vienmērīgu ģeogrāfisko pārklājumu)
2.6.2.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014.-2020.
pārvalde

Projektā piedalījās 32 izglītības iestādes ar 42 aktivitātēm nodrošinot 2400 bērniem un jauniešiem.
RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014.-2020.
pārvalde

XXX

X
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nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
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2.6.3.

Izpildes raksturojums

!

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

Brīvā laika centru darbības
nodrošināšana un tīkla pilnveide, t.sk. attālās apkaimēs RD IKSD Sporta un
jaunatnes
(nodrošinot
2014.-2020.
pārvalde
vienmērīgu ģeogrāfisko pārklājumu)

U3.1. Paplašināt un modernizēt kultūras infrastruktūru pilsētā
Rīgas kā reģiona metropoles funkciju veikšanai
nepieciešamās kultūras,
tūrisma infrastruktūras attīstīšana

Revitalizētās Spīķeru kvartāla teritorijas darbības nodrošināšana.
Pasākumi un ekskursijas koka ēku renovācijas centrā ‘’KOKA RĪGA’’ Krāsotāju ielā 12.
Mazjumpravmuižas teritorijas apzināšana un sakārtošana Ķengaraga apkaimē.
RD IKSD Kultūras
pārvalde
RD ĪD
Izpilddirekcijas

3.1.1.

2014.-2020.

Revitalizētās Lucavsalas atpūtas parka teritorijas darbības nodrošināšana, autostāvvietas un gājēju
celiņu izbūve.
Anniņmuižas meža labiekārtošana.
Sagatavota projekta ideja par Mangaļsalas krasta bateriju izveidošanu par tūrisma objektu, līdzekļi
projekta izstrādāšanai un realizācijai netiek piešķirti.

3.1.2.

3.1.3.

Uz eksportu orientētu integrētu tūrisma, kultūras,
veselības un dabas
kapitāla infrastruktūras,
pakalpojumu un produktu
piedāvājuma attīstīšana

RD IKSD

2014.-2020.

Kultūras iestāžu celtniecība un rekonstrukcija (optimāls
kultūras iestāžu tīkls)
RD ĪD sadarbībā ar
RD IKSD (Kultūras 2014.-2020.
pārvalde)
Amatu mājas rekonstrukcija vai celtniecība
RD ĪD sadarbībā ar
RD IKSD (Kultūras 2014.-2020.
pārvalde)

3.1.4.

U3.2.Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskos objektus pilsētas centrā un citās vēsturiskās apbūves teritorijās

3.2.1.

Tematiskā plānojuma „Rīgas
kultūrvēsturisko teritoriju ārpus
Rīgas vēsturiskā centra pilsētvides
veidošanas vadlīnijas” izstrādāšana

Tematiskais plānojums tiek izstrādāts.
RD PAD

2014.-2020.

U3.3. Nodrošināt sabalansētu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem

3.3.1.

3.3.2.

Vienmērīga kultūras iestāžu
(bibliotēkas, kultūras centri, mūzikas un mākslas skolas) RD ĪD sadarbībā ar
pārklājuma nodrošināšana pilsētas apkaimēs
RD IKSD (Kultūras 2014.-2020.
pārvalde)
Pieejamības nodrošināšana dalībai amatiermākslas
kolektīvos

RD IKSD Kultūras
pārvalde

2014. pastāvīgi

3.3.6.

3.3.7.

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD)

Ventilācijas sistēmu izbūve un rekonstrukcija Rīgas
mūzikas skolu mēģinājumu zālēs un koncertzālēs
(Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, Pārdaugavas Mūzikas un RD ĪD (sadarbībā
mākslas
ar RD IKSD)
skolā un Juglas Mūzikas skolā)
Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma
digitalizācija un virtuālā
muzeja izstrāde

Koncertzāles „Ave Sol” torņa fasādes renovācija

3.3.9.

VEF Kultūras pils rekonstrukcijas projekta izstrāde un
rekonstrukcija

3.3.10.

Multifunkcionāla kultūras, izglītības un sporta centra
izveide Zemgales
priekšpilsētā (Graudu ielā 59)

3.3.12.

Logu nomaiņa Rīgas 3.mūzikas skolai
(Maskavas ielā 166)

Rīgas kultūras un tautas mākslas centra „Mazā Ģilde"
elektroapgādes shēmas izstrāde

RD IKSD
(sadarbībā ar
Rīgas Jūgendstila
centru)

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek
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XXX
Kultūras un atpūtas centra “Imanta” pagrabstāva
rekonstrukcija

3.3.8.

3.3.11.

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
3.3.5.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
!

Nav piešķirts finansējums.

!

Nav piešķirts finansējums.

2014.-2020.

2014.-2020.

Projekts uzsākts 2013.gadā, turpināsies līdz 2016.gadam.
2014.-2020.

!

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD)

2014.-2020.

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD)

2014.-2020.

Nav piešķirts finansējums.

Daļēji nomainīti logi vienā no kompleksa ēkām.
RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD)

2014.-2020.

!
RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD

2014.-2020.

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD

2014.-2020.

Nav piešķirts finansējums.

XXX
Rīgas Centrālās bibliotēkas 5
filiālbibliotēku rekonstrukcija
(„Avots”, Pļavnieku filiālbibliotēka,
Ķengaraga filiālbibliotēka, „Rēzna”, Bolderājas
filiālbibliotēka)

3.3.15.

3.3.16.

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD

2014.-2020.

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD

2014.-2020.

3.3.17.

3.3.18.

3.3.19.

3.3.20.

Bolderājas mūzikas un mākslas skolas Stūrmaņu ielā 31
jumta stāva
RD ĪD (sadarbībā
izbūve, telpu piemērošana mācību procesam, teritorijas
ar RD IKSD
nožogošana
Imantas bibliotēkas un kluba ēkas Slokas ielā 161
kapitālais remonts

Rīgas kultūras centru pārbūve un pielāgošana cilvēkiem
RD ĪD (sadarbībā
ar funkcionāliem traucējumiem
ar RD IKSD

2014.-2020.

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD

2014.-2020.

Rīgas Centrālās bibliotēkas
Bolderājas filiālbibliotēkas piebūves izbūve (Gaigalas
ielā 3)

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD)

2014.-2020.

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD

2014.-2020.

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD)

2014.-2020.

Rīgas Sv.Pētera baznīcas
rekonstrukcija

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

Darbība
nenotiek

Nav piešķirts finansējums.

!

Nav piešķirts finansējums.

!

Nav piešķirts finansējums.

!

Nav piešķirts finansējums.

!

Nav piešķirts finansējums.

!

Nav piešķirts finansējums.

!

Nav piešķirts finansējums.

!

Nav sakārtotas īpašumtiesības, jo LR Saeima konsekventi neizskata ar to saistītu likumprojektu.

2014.-2020.

Bijušās bērnudārza ēkas
rekonstrukcija un pārbūve par daudzfunkcionālu
bibliotēkas un mākslinieciskās pašdarbības centru
Ķengaragā (Prūšu ielā 24)

Juglas Mūzikas skolas teritorijas nožogošana

3.3.22.

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD

!

XXX
2014.-2020.

3.3.21.

!

2014.-2020.

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD

Kultūras centra „Iļģuciems” remonts, iekšējo telpu
pārplānošana un teritorijas labiekārtošana

!

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

2014.gadā izremontēta RCB filiālbibliotēka „Avots”
2015.un 2016.gadā turpināsies filiālbiliotēku rekonstrukcija.

Latgales priekšpilsētas kultūras centra projekta izstrāde
3.3.14.
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X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

U3.4. Regulāri organizēt vietējas, nacionālas nozīmes un starptautiskus kultūras pasākumus
XXX

Sekmīga Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas
2014.gadā – pasākumu īstenošana

Šobrīd Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta tiek izcelta kā viena no vissekmīgākajām kultūras
galvaspilsētām – nemainīga komanda un mērķtiecīgi realizēta mākslinieciskā koncepcija; īstenota
programma, ko iepriekš apstiprinājusi starptautiskā žūrija; programma īstenota augstā
mākslinieciskā kvalitātē ar plašu rezonansi sabiedrībā un ārvalstīs; iedibinātas jaunas tradīcijas
kultūrā; palielināta kultūras apmeklētāju auditorija; īstenotas iniciatīvas un ierosināti jautājumi, kas
vērsti uz ilgtermiņa pozitīvu iespaidu uz Rīgas un Latvijas kultūras, sociālo un ekonomisko vidi.
Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas sagatavošanā un īstenošanā visa 2014.gada garumā bija
iesaistīti vairāk nekā 12 000 dalībnieku no teju simts dažādām kultūras institūcijām, valsts un
pilsētas kultūras iestādēm un nevalstiskajām kultūras organizācijām, kopumā īstenojot vairāk kā
2000 pasākumus.

Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas mākslinieciskajā īstenošanā piedalījās vairāk nekā 1900
mākslinieki un radošo grupu pārstāvji. Tie bija režisori, producenti, mūziķi, dejotāji, aktieri,
mākslinieki un vēl ļoti daudzas jo daudzas radošas personības no Latvijas, kā arī no ārvalstīm.
Rīga 2014 ir gandarīta par ļoti lielo Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu apmeklētību, kas bija
vērojama koncertos, teātra izrādēs, kino pasākumos, festivālos un izstādēs. Šogad Rīga 2014
pasākumus līdz šim (līdz 1.decembrim) ir apmeklējuši jau vairāk nekā 1,5 miljoni interesentu.
Daudzos Eiropas kultūras galvaspilsētas gada notikumos ikviens varēja piedalīties neklātienē gan ar
televīziju un radio starpniecību, gan interneta tiešraidēs. Latvijas Televīzijas dati liecina, ka Rīga
2014 pasākumu, koncertu, operu un citu norišu pārraides skatījums sasniedz 6,2 miljonus reižu.

3.4.1.

RD, nodibinājums
„Rīga 2014",
2014.
RD IKSD

Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietekmes novērtējuma pētījuma ekspertu grupas
(socioloģijas zinātņu doktore, pētnieku grupas vadītāja Anda Laķe, sociologs Gints Klāsons un
mākslas zinātņu doktore Baiba Tjarve) apkopotie dati liecina, ka Rīga 2014 programma deva iespēju
lielam cilvēku daudzumam baudīt kultūras un mākslas piedāvājumu bez maksas: 63% bezmaksas vai
brīvi pieejami pasākumi (brīvi - t.i. piemēram, uz ielas, parkā); provizoriski: 37% no pasākumiem
bijuši par maksu; 37% no pasākumiem auditorija bijusi nevis tikai skatītāji, bet vai nu a)
līdzdalībnieki; b) gan skatītāji, gan līdzdalībnieki. (Datu avots – Rīga 2014 projektu analīze un
tipoloģija pēc dažādām pazīmēm).
Rīga 2014 veidotā programma šogad visai Latvijai ir devusi praktisku labumu gan no starptautiskās
atpazīstamības, gan tautsaimniecības viedokļa.
Kā liecina Eiropas Tūrisma komisijas ziņojums, ārvalstu tūristu skaits Latvijā šā gada pirmajā
pusgadā pieaudzis par 18,9%, kas ir otrs straujākais pieaugums gada griezumā Eiropā. Lielākoties tas
ir noticis pateicoties Rīgai piešķirtajam Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam un mērķtiecīgai
sadarbībai ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, visām Latvijas pārstāvniecībām ārvalstīs, Latvijas
Institūtu un tūrisma institūcijām, kas jau vairākus gadus popularizēja Eiropas kultūras galvaspilsētas
programmas notikumus Latvijā un pasaulē.
Jau no 2013.gada ārvalstu mediji ļoti intensīvi un pastāvīgi ir interesējušies par Rīgu kā Eiropas
kultūras galvaspilsētu. Līdz š.g.1.decembrim par Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu ārvalstīs ir
bijušas 1503 publikācijas, reportāžas vai TV sižeti, ko ir veidojuši mediju pārstāvji no 66 valstīm
(kopumā ir viesojušies 460 ārvalstu žurnālisti; Eiropas Kinoakadēmijas balvas atspoguļošanai vēl ir
gaidāmi aptuveni 100 ārvalstu žurnālisti).
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Lielu ieguldījumu Rīga 2014 programmas norisē palīdzēja veikt vairāk nekā 3700 Rīga 2014
brīvprātīgo aģentu (2202 no Rīgas, 980 no pie Rīgas, 525 no citiem Latvijas reģioniem). Jaunākajam
brīvprātīgo aģentam bija 14, bet vecākajam 83 gadi. Vidējais brīvprātīgā vecums – 22 gadi (no tiem
83% sievietes un 17% vīriešu). Brīvprātīgais darbs veikts visdažādākajās jomās – ārzemju viesu
pavadītājs, fotogrāfs, izstādes pārzinis, mākslas objektu veidotājs (idejas autors, realizētājs,
krāsotājs, gaismotāji, video montieris u. c.), sociālo mediju uzturētājs, tulks, karognesējs, cilvēku
plūsmas koordinators, informācijas centra darbinieks, gids, koncertu organizatoru palīgs,
anketētājs, citu brīvprātīgo koordinators, radošo darbnīcu vadītājs, mākslinieku asistents,
konferenču organizatoru palīgs, sporta pasākuma rīkotāju palīgi, palīgi maratonā un daudzi citi.
Lielu interesi ir raisījis kultūras portāls www.riga2014.org, kas veidoja materiālus par Eiropas
kultūras galvaspilsētas programmas norisēm. Kopš tā atklāšanas brīža 2013.gada aprīlī ir apmeklējis
651 000 tā saukto unikālo lietotāju. Attiecīgi portāla latviešu valodas sadaļu apmeklējuši 452 000
lietotāju, portāla angļu valodas sadaļu 127 000 lietotāju, bet portāla krievu valodas sadaļu – 72 000
lietotāju.
Pavisam portālā publicēti 5544 rakstiskie materiāli, 1705 foto galerijas, 269 video ieraksti un 202
audio ieraksti. Portālā bijis iespējams vērot 32 tiešraides no dažādiem Eiropas kultūras
galvaspilsētas programmas pasākumiem.
Visvairāk portālu apmeklējuši lietotāji no Latvijas teritorijas – 81,52%, kā arī lietotāji no vēl 190
valstu teritorijām. Visvairāk no Vācijas, Lielbritānijas, Krievijas un ASV.
Informatīvi nodrošināti Rīgas kā kultūras galvaspilsētas pasākumi, pilsētas svētki, Līgo svētki, gadu
mijas sagaidīšana.

3.4.2.

„Rīga –Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā”
programmas laikā uzsākto
iniciatīvu attīstība un uzturēšana: Rīgas radošo kvartālu
un radošo
industriju atbalsta programma;
Apkaimju programma; pagalmu labiekārtošanas talkas;
izveidoto pilsētvides objektu
uzturēšana;
Bērnu kultūras mēnesis;
festivālu mērķprogrammas paplašināšana ar „Rīga
2014” iniciatīvām – „Staro Rīga”, „Re Re Rīga”,
Ziemošanās festivāls

RD,
nodibinājums
„Rīga 2014",
RD IKSD

2015.-2020.

Vairākas Rīga 2014 iniciatīvas turpinās arī 2015.gadā, aplūkojamas Eiropas kultūras galvaspilsētas
programmā tapušās izstādes, kinoteātros skatāmas uzņemtās filmas un pieejamas Rīga 2014
grāmatas. Rīga 2014 projekti tupinās arī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Kultūras
programmas ietvaros, ārvalstīs prezentējot Latvijas kultūras izcilību un bagāto vēsturi. Jau februāra
vidū atkal apmeklētājiem būs pieejama Stūra māja, kuras atvēršana bija Rīga 2014 iniciatīva un
veiksmīgi realizēts projekts. IKSD ir izveidota darba grupa, kas plāno apkaimju un radošo kvartālu
atbalsta iespējas. Nākamajā festivālu mērķprogrammas trīs gadu periodā nepieciešams pārskatīt un
papildināt Rīgā organizēto festivālu sarakstu.
Par Rīgas festivālu mērķprogrammas paplašināšanu ar „Rīga 2014” iniciatīvām 2015-2020 gadu
periodā saskaņā ar nolikumu tiks lemts konkursa komisijas sēdē.

1) Iespēju robežās daļējs finansējums Gaismas festivālam „Staro Rīga” ir plānots programmas
„Kultūras pasākumi” 2015.gada budžetā.
2)
Rīgas festivālu mērķprogrammas ietvaros finansiāli tiks atbalstīti visi festivālu projekti, kuriem ir
apstiprināts atbalsts ilgtermiņā 2013.-2015.
3) „Rīga 2014” festivālu iniciatīvu atbalsts var tikt izvērtēts un apstiprināts Rīgas festivālu
mērķprogrammas 2016.-2018. ietvaros
Atbalsts „Rīga 2014” programmas ietvaros uzsākto iniciatīvu attīstībai un uzturēšanai 2015.gada
budžeta ietvaros ir iespējama esošo kultūras projektu un pasākumu konkursu ietvaros.

3.4.3.

Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības
nodrošināšana

RD IKSD Kultūras
pārvalde

2014. pastāvīgi

2015.gadā tiks uzsākta jauna amatiermākslas kolektīvu atbalsta forma.

XXX
Ilgtermiņa festivālu
mērķprogrammas īstenošana

RD IKSD Kultūras
pārvalde

3.4.4.
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Rīgas festivālu mērķprogrammas 2013.-2015. ietvaros 2014.gadā tika līdzfinansēti 46 festivālu
projekti, t.sk. divu festivālu sagatavošanās posma nodrošināšana. Vairāki mērķprogrammā atbalstīti
ikgadējie festivāli un to realizētie projekti tika iekļauti Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā,
t.sk. Starptautiskais mūzikas festivāls „Rīgas ritmi”, Rīgas festivāls, Mākslas festivāls „Survival Kit”,
Nepieradinātās mūzikas un mākslas festivāls „Skaņu mežs” u.c.
2014. gadā realizēts 5. Vides objektu festivāls „Ziemassvētku egļu ceļš", kas akcentē Rīgu kā
mākslas un inovatīvu ideju pilsētu. Festivālā tika eksponēti 74 vides dizaina projekti, kuros
Ziemassvētku simbols - egle eksponēta arī kā vides objekts jaunos un oriģinālos vizuālos
risinājumos. Ekspozīciju veidoja gan IKSD, gan festivāla atbalstītāju realizēti mākslas projekti.

2014. pastāvīgi

U3.5. Veicināt amatiermākslas kolektīvu darbību un iedzīvotāju iesaisti tajos

3.5.1.

Atbalsts nacionālās identitātes veidošanai, kultūras
mantoto un
jaunradīto vērtību (mūsdienīga māksla, tautas māksla,
filmas un literatūra) iedzīvināšanai, veicinot
dažādu sabiedrības grupu sadarbību

RD IKSD Kultūras
pārvalde

2014. pastāvīgi

Organizētie atklātie kultūras projektu konkursi veicina dažādu sabiedrības grupu iesaistīšanos un
sadarbību kultūras pasākumu veidošanā un realizācijā, kā arī sniedz ievērojamu atbalstu nacionālās
identitātes saglabāšanā. 2014. gadā Kultūras pasākumu kalendāra ietvaros Sadarbībā ar
nevalstiskajām organizācijām, komersantiem, pašvaldības un valsts iestādēm, individuāliem
projektu vadītājiem kopumā īstenoti 330 pasākumi, t.sk. atklātu konkursu sistēmā atbalstīti 220
nevalstisko organizāciju projekti.
Atbilstoši piešķirtajam finansējumam atbalstīti arī 60 komersantu iesniegtie projekti,pašvaldības
iestāžu – kultūras centru un izpilddirekciju iesniegtie projekti, valsts iestāžu iesniegtie projekti un 5
individuālo projektu pieteicēji.

3.5.2.

Atbalsts kultūras iestāžu, vietējo uzņēmēju un
tradicionālo amatnieku
darbībai, veidojot produktus un pakalpojumus uz
materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma bāzes

RD IKSD Kultūras
pārvalde

2014. pastāvīgi
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U3.6. Veicināt esošo kultūras vērtību saglabāšanu un jaunu radīšanu
Jaunu ideju, mākslas un dizaina vērtību izmantošana
pilsētas svētku noformējumā pilsētvidē

3.6.1.

Sadarbība ar Kultūras akadēmiju – katru gadu:
1) 2015. februārī pabeigts Skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkurss
„Ziemassvētki 2014”. Pēc pieteikumu vērtēšanas apakškomisijās izpilddirekcijās, Rīgas domes
komisijā galīgajai vērtēšanai tika iesniegti un izvērtēts 31 pieteikums, piešķirtas 12 godalgas.
2)realizēts „Svētku noformējuma vides objektu/instalāciju māksliniecisko ideju skiču un to
realizēšanas tehnisko risinājumu projektu atlases konkurss”. Iesniegti 15 piedāvājumi ar svētku
noformējuma vides objektu/instalāciju māksliniecisko ideju skicēm, to tehniskiem risinājumiem un
izvietojumu. Godalgoti 6 piedāvājumi.

RD IKSD Kultūras
pārvalde

3) realizēts vides objektu festivāla „Ziemassvētku egļu ceļš 2014" projektu realizēšanas finansēšanas
konkurss. Iesniegti 19 projekti, godalgoti 7 piedāvājumi. Vides objektu festivāls „Ziemassvētku egļu
ceļš 2014" iekļauts Departamenta sadarbības partnera Latvijas Mākslas akadēmijas mācību procesā
un tā ietvaros realizēts vides objektu dizaina/noformējuma konkurss. Iesniegti 49 projekti, realizēti
pilsētvidē 14 projekti.
4) realizēts 5. Vides objektu festivāls „Ziemassvētku egļu ceļš 2014", ekspozīciju veidoja 74 gan
IKSD, gan festivāla atbalstītāju realizēti mākslas projekti.
5) 5. Vides objektu festivāls „Ziemassvētku egļu ceļš 2014" ietvaros realizēts zemes mākslas (Land
Art) projekts „Cinīši” Daugavas promenādē Ķengaragā.

2014. pastāvīgi

6)realizēti 9 jauni projekti, Līgo svētku, Latvijas Republikas proklamēšanas dienas un
Ziemassvētku/Jaungada pilsētas svētku noformējuma realizēšanai.

7) lai ieinteresētu un motivētu ēku un citu objektu īpašniekus, valdītājus un apsaimniekotājus
piedalīties Skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkursā, kā arī izglītot un
informēt semināra apmeklētājus, tādā veidā veicinot Rīgas pilsētā svētku laikam atbilstošas
noskaņas radīšanu, akcentējot radošas un oriģinālas izpausmes pilsētvidē, sabalansējot tradīcijas ar
novitātēm, tika noorganizēts seminārs "Skatlogu noformējuma/dizaina attīstība pilsētvidē" ar sešu
augsta līmeņa profesionālu lekciju ciklu par to, kādai būtu jāizskatās Rīgai svētku laikā, kādam būtu
jābūt svētku un ikdienas noformējumam, kādas ir jaunākās tendences un kā tās izmantot
noformējumā un reklāmā, kā reklāma un noformējums sasaucas ar konkrētās ēkas arhitektūru,
kultūrvidi, tradīcijām.

U3.7. Veicināt iedzīvotāju radošumu un radošu brīvā laika pavadīšanu

3.7.1.

Latviešu tradicionālo amatu prasmju saglabāšana,
uzturēšana un apguve
uz materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma bāzes
RD IKSD Kultūras
Kultūras projektu konkursu
pārvalde
realizēšana

Atbalsts latviešu tradicionālo amatu prasmju studijām, piešķirot tām finansu līdzekļus materiālu un
rīku iegādei.
2014. pastāvīgi
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U3.8. Atbalstīt kultūras projektu realizāciju
Kultūras projektu konkursu
realizēšana

Organizēto kultūras projektu konkursu mērķis ir nodrošināt mākslinieciski kvalitatīvu un
daudzveidīgu kultūras pakalpojumu piedāvājumu pilsētas kultūras iestādēs, koncertzālēs un
pilsētvidē, veicinot jaunradīto vērtību rašanos vizuālajā mākslā, mūzikā, dejas mākslā, teātra
mākslā, audiovizuālajā mākslā, grāmatniecībā, muzeju darbībā, starpdisciplināros projektos,
atbalstot kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu, nacionālās identitātes
veidošanu.
Atklāta konkursu sistēma ir apliecinājusi sevi kā mehānisms, kurš veicina sabiedrības iesaistīšanos
un līdzdalību kultūras dzīves veidošanā. 2014. gadā tika nodrošināta ikgadējo kultūras projektu un
pasākumu konkursu norise.

RD IKSD Kultūras
pārvalde

3.8.1.

Konkursu komisijās tika iesniegti un izskatīti 825 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti 444
projekti, t.sk. 44 projektI īstenošanai pilsētas radošajos kvartālos (Spīķeri, Kaņepes kultūras centrs,
Kalnciema kvartāls, Ģertrūdes ielas teātris, Arhitektūras un mediju centrs H2O.6, Tabakas fabrika,
Miera iela.)
● Rīgas domes kultūras projektu konkursā no iesniegtajiem 266 projektiem konkursā atbalstu guva
127 projekti.
● 2014. gada tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursā komisija izskatīja 201 projekta
piedāvājumu, no kuriem tika atbalstīti 124.
● Kultūras pasākumu finansēšanas konkursam gada laikā tika iesniegti 310 projektu pieteikumi,
atbalstīti 147.
Realizēts „Svētku noformējuma vides objektu/instalāciju māksliniecisko ideju skiču un to
realizēšanas tehnisko risinājumu projektu atlases konkurss”. Iesniegti 15 piedāvājumi ar svētku
noformējuma vides objektu/instalāciju māksliniecisko ideju skicēm, to tehniskiem risinājumiem un
izvietojumu, godalgoti 6 piedāvājumi.
Realizēts vides objektu festivāla „Ziemassvētku egļu ceļš 2014" projektu realizēšanas finansēšanas
konkurss. Iesniegti 19 projekti, godalgoti 7 piedāvājumi. Vides objektu festivāls „Ziemassvētku egļu
ceļš 2014" iekļauts Departamenta sadarbības partnera Latvijas Mākslas akadēmijas mācību procesā
un tā ietvaros realizēts vides objektu dizaina/noformējuma konkurss. Iesniegti 49 projekti, realizēti
pilsētvidē 14 projekti.

2014. pastāvīgi

U3.9. Īstenot aktīvu pašvaldības sadarbību kultūrvides attīstībai
Skolu u.c. pašvaldības telpu
izmantošana arī kultūras vajadzībām
3.9.1.

3.9.2.

Sadarbības īstenošana ar valsts kultūras institūcijām
kultūras pakalpojumu piejamībai

Sadarbības īstenošana pieminekļu uzturēšanas un
attīstības jomā

RD IKSD
(sadarbībā ar
Izpilddirekcijām)
Izpilddirekcijas

RD IKSD Kultūras
pārvalde

2014. pastāvīgi

Rīgas Austrumu izpilddirekcija nodrošina vietējas nozīmes pasākumu ciklu organizēšanu savās
valdījumā nodotās telpās.
Kultūras centri slēdz sadarbības līgumus ar mācību iestādēm par amatiermākslas kolektīvu darbību
tajās.
Pastāvīgi Ziemeļu izpilddirekcijas telpās 2014.g organizētas 12 mākslas darbu izstādes un tikšanās ar
māksliniekiem.

2014. pastāvīgi

Vides objektu festivāls „Ziemassvētku egļu ceļš 2014" iekļauts Departamenta sadarbības partnera
Latvijas Mākslas akadēmijas mācību procesā un tā ietvaros realizēts vides objektu
dizaina/noformējuma konkurss. Iesniegti 49 projekti, realizēti pilsētvidē 14 projekti.
Būvvaldē notiek darbs, kas vērsts uz kultūrvēsturisko objektu pilsētas centrā un citās vēsturiskās
apbūves teritorijās saglabāšanu un attīstīšanu; kā arī notiek darbs, lai veicinātu un nodrošinātu
esošo kultūras vērtību saglabāšanu un lai veicinātu jaunu kultūras vērtību radīšanu.
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1. Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības
nodaļas pārstāvis 2014. gadā regulāri piedalījās Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības
padomes sēdēs, kur tiek lemts par Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma jautājumiem, tiek
izvērtētas ieceres par jaunu objektu būvniecību, ēku un būvju pārbūvi vai nojaukšanu, kā arī
pieminekļu uzstādīšanu un atjaunošanu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, kā arī tiek
sniegti atzinumi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un Rīgas pilsētas būvvaldei par
dažādu pārveidojumu ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi.

2. Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības
nodaļa 2014. gadā ir veikusi sistemātisku un regulāru darbu (sarakste ar juridiskām un fiziskām
personām, apmeklētāju konsultācijas), lai veicinātu klientu izpratni par kultūrvēsturiskā mantojuma
aizsardzībai specifisko normatīvo aktu ievērošanas nepieciešamību un patvaļīgās būvniecības radīto
seku ietekmi uz kultūras mantojuma objektu savdabību un vērtību.

3.9.4.

Būvvalde

2014. pastāvīgi

3. Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības
nodaļa 2014. gadā ir apsekojusi 246 ēkas (arhitektūras pieminekļus un ēkas, kurām noteikta
kultūrvēsturiski nozīmīga autentiska apbūves fronte) atzinumu sagatavošanai par ēku atbilstību
Rīgas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr. 198 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Rīgā” kritērijiem. Pašvaldības piešķirtie nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi ir papildu stimuls ēku īpašnieku vēlmei rūpēties par kvalitatīvu ēku fasāžu uzturēšanu.

4. Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības
nodaļa 2014. gadā ir izvērtējusi un saskaņojusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
noteiktos 496 ēku, kas atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā,
kultūrvēsturiskās vērtības līmeņus atbilstoši Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumu Nr. 127
„Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 12.3. apakšpunktā norādītajiem
vērtību līmeņiem. Ēku, būvju un to atsevišķu elementu kultūrvēsturiskās vērtības līmenis tiek
ņemts vērā, izvērtējot būvniecības priekšlikumus.

5. RKPAN regulāri aktualizē elektronisko datubāzi par Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības
zonā esošajām ēkām un būvēm, kurām ir noteikts kultūrvēsturiskās vērtības līmenis (2014. gada
beigās datubāze ietver informāciju par 2407 objektiem.
6. Būvvaldes speciālisti piedalās dažādās arhitektūras ideju konkursu žūrijās, piedalās Rīgas
vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē (turpmāk - RVCSAP); Rīgas pilsētas Arhitekta
kolēģijā; Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijā, kā arī notiek pastāvīga sadarbība ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (turpmāk – VKPAI).
Sadarbība ar RVCSAP un VKPAI notiek arī jautājumos par zemes ierīcību.

U4.1. Veicināt nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbībā (t.sk. brīvprātīgā darbā)

XXX
Atbalsta sniegšana pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm,
kas stiprina
sadarbību un savstarpēju sapratni starp dažādām
paaudzēm, etniskajām un interešu grupām, teritorijām,
īpaši sabiedriski
neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšana, t.sk. talkas un citas
brīvprātīgās
aktivitātes, kopienu attīstība un līdzdalība politikas
veidošanā
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Notiek nepārtraukti, esot atbilstošam finansējumam.

RD IKSD Projektu
un
sabiedrības
integrācijas
nodaļa

2014. pastāvīgi

U4.2. Veicināt sabiedrības integrācijas procesu, t.sk. attīstīt starpkultūru dialogu un veicināt iecietību
Saistošas latviešu valodas mācības nodrošināšana,
informācija par
pamattiesībām, izglītības, veselības, nodarbinātības,
kultūras un citām dzīves jomām
4.2.1.

4.2.2.

RD IKSD Projektu
un
sabiedrības
integrācijas
nodaļa sadarbībā 2014. ar citām
pastāvīgi
RD
struktūrvienībām

Izglītojošu, attīstošu un radošu pasākumu rīkošana,
RD IKSD Projektu
kuros piedalās dažādas sabiedrības grupas.
un
Informatīvie pasākumi
sabiedrības
diskriminācijas novēršanas un interešu aizstāvības jomā
integrācijas
nodaļa

Notiek nepārtraukti, esot atbilstošam finansējumam.

Notiek nepārtraukti, esot atbilstošam finansējumam.
2014. pastāvīgi

U4.3. Organizēt skaidrojošas, informatīvas un atbalsta aktivitātes jauniebraucējiem

4.3.1.

Atbalsta un informēšanas pasākumu organizēšana
jauniebraucēju iekļaušanai Latvijas sabiedrībā, t.sk.
atbalsta pasākumi jauniebraucēju bērnu iekļaušanai
vispārējās
izglītības iestādēs. Pasākumu organizēšana, kas sniedz
Rīgas iedzīvotājiem informāciju par
jauniebraucējiem un kultūras dažādību

Tiek īstenots projekts „Esam rīdzinieki”, kas atbalstīts ETVVIF (Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo
integrācijas fonds) ietvaros.

RD IKSD Projektu
un
sabiedrības
2014. integrācijas
nodaļa (sadarbībā pastāvīgi
ar RD
IKSD Izglītības
pārvaldi)
U4.4. Nodrošināt sociālo iekļaušanu dažādām sabiedrības grupām

Dažādu sociālo grupu socializēšanās un jaunu prasmju
apgūšana un attīstīšana
4.4.1.

RD IKSD Projektu
un
sabiedrības
integrācijas
nodaļa

2014. pastāvīgi

U4.5. Atbalstīt ģimenes un ģimenes vērtības

XXX
Izglītojošu pasākumu nodrošināšana vecākiem dažādu
dzīves prasmju apgūšanai un ģimenes funkcionalitātes
uzlabošanai
RD LD sadarbībā
ar IKSD; LD un
IKSD padotībā
esošās iestādes;
NVO

4.5.1.

2014.2016.

Vienotā ģimeņu informatīvā resursa izveidošana
RD LD sadarbībā
ar citiem RD
nozaru
departamentiem

4.5.2.

Jauniešu neformālā izglītošana ģimenes vērtību
stiprināšanai un dzīves prasmju apguvei
4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

Ikgadējo ģimenes dienu pasākumu organizēšana,
attīstot organizāciju
un dažādu sabiedrisko veidojumu partnerības principu

RD LD, IKSD, RD
nozaru
departamenti;
NVO

Speciālistu asistētu vecāku atbalsta (pašpalīdzības)
RD LD (sadarbībā
grupu attīstīšana
ar IKSD;
saistībā ar aktuāliem kopīgiem problēmjautājumiem vai
LD un IKSD
citas informācijas apmaiņas iespējas vecākiem
padotībā
esošās iestādes;
NVO)
Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu izglītošana
darbam ar audzēkņu vecākiem

4.5.6.

RD LD sadarbībā
ar IKSD; LD un
IKSD padotībā
esošās iestādes;
NVO

RD LD (sadarbībā
ar IKSD
un pirmsskolas
izglītības
iestādēm)
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Īstenota izglītojoša programma „Tematiskie pāru vakari rīdziniekiem” ar 8 nodarbību ciklu pāru
attiecību stiprināšanai. Īstenota programma "Bērna emocionālā audzināšana" ar 42 izglītojošām un
atbalstošām nodarbībām vecākiem par bērnu attīstību un audzināšanu vecumā no dzimšanas līdz 7
gadu vecumam.
Izdota un Rīgas dzimtsarakstu nodaļām izplatīta grāmata "Mūsu bērns" par bērna aprūpi un
veselību ietekmējošiem faktoriem un to profilaksi jaundzimušo bērnu vecākiem.
Nodrošināts meditācijas pakalpojums ar 60 mediācijas konsultācijām RSD klientiem – ģimenēm ar
RSD nosūtījumu.
Notikušas 79 lekcijas "Vecāku loma atkarības profilaksē” vecākiem, kuru bērni apmeklē izglītības
iestādes.

Izveidota vienota Rīgas pilsētas pašvaldības elektroniskā informācijas platforma – tīmekļa vietne
www.veselīgsridzinieks.lv par sabiedrības veselības jautājumiem.
2014.2016.

Īstenota skolēnu pilnveides programma „Vienaudžu līderi”.
2014.2016.

2014. pastāvīgi

2014.2016.

Notikusi Konference „Veselīgs rīdzinieks - veselā Rīgā” par pievienošanos Veselīgo pilsētu tīklam,
Veselību veicinošo skolu iniciatīvu, ģimenes sistēmas stiprināšanu starppaaudžu kontekstā, atkarību
izraisošo vielu tendencēm un citiem jautājumiem .
Notikusi konference ”Bērns -vajadzības, risinājumi” sadarbībā ar NVO.

Notikusi speciālistu asistēta atbalsta programma vecākiem „Pozitīvs skolas sākums” ar 40
nodarbībām vecākiem, kuriem ir bērni līdz 7 gadu vecumam.
Programmas "Nonviolent resistance" (Vecāku nevardarbīgā pretošanās bērna agresīvai uzvedībai)
ietvaros notikušas 24 vecāku atbalsta grupu nodarbības par vecāku kompetences stiprināšanu un
efektīvu bērnu un pusaudžu audzināšanu.

Notikušas 2 apmācību programmas pedagogiem.
2014.2016.

4.5.7.

Pagarināto dienas grupu attīstīšana skolās un
ārpusklašu nodarbību
piedāvājuma attīstīšana
sākumskolas skolēniem
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*Pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanas centri/istabas darbojas interešu izglītības iestādēs: Bērnu
un jauniešu centrā „Bolderāja”,
BJC „Kurzeme”, BJC „Zolitūde” un Rīgas Jauno tehniķu centrā.
*- Minētie Pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanas centri/istabas darbojas interešu izglītības
iestādēs.
2014.gadā pagarināto dienas grupu piedāvājums skolēniem notiek atbilstoši esošajam
finansējumam.
Aktualitāte saglabājas.

IKSD (sadarbībā ar
izglītības
2015.iestādēm)
2016.

IKSD (un padotībā
esošās
2014.-2016.
izglītības iestādes)

U5.1. Veicināt sabiedrības izpratni par sportošanas pozitīvo ietekmi
Regulāri nodrošināta informācijas
pieejamība pašvaldības uzturētajos interneta resursos
un elektroniskajos saziņas līdzekļos

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
(sadarbībā ar RD
2014. IKSD
pastāvīgi
Direktora biroju)

Apjomīgākiem pasākumiem informācija tiek nodrošināta arī plašsaziņas līdzekļos (radio, TV, presē).

Pilsētas iedzīvotāju apmierinātības
ar sporta pasākumu klāstu un kvalitāti monitorings

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
(sadarbībā ar RD
2014. IKSD
pastāvīgi
Direktora biroju)

Dažādos pasākumos veiktas dalībnieku aptaujas.

5.1.1.

5.1.2.

Informatīvo pasākumu un aktīva dzīvesveida
popularizēšanas akciju
organizēšana
5.1.3.

RD LD Veselības
pārvalde
un RD IKSD Sporta
2014. un
pastāvīgi
jaunatnes
pārvalde

Norādīts RV6 U6.2.
Informatīvo pasākumu un aktīva dzīvesveida popularizēšanā (t.sk. dažādos tautas sporta
pasākumos) iedzīvotājus konsultē sporta speciālisti – treneri.

U5.2. Nostiprināt Rīgā izveidojušās sporta tradīcijas (t.sk. sporta pasākumu rīkošanā)

5.2.1.

Sacensību kalendāra veidošana, saglabājot sacensību
un sporta veidu
pēctecību atbilstoši mērķauditorijas interesēm

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014. pārvalde
pastāvīgi

2014.gada sacensību kalendārs tiek veidots ievērojot pēctecību un piedāvājot jaunas sacensības
populāros sporta veidos, piemēram, tautas sacensības „Rīgas rogainings”.

XXX
Sadarbības nodrošināšana sporta jomā ar Rīgas
sadraudzības pilsētām

5.2.2.

Pašvaldības darbinieku komandu līdzdalība dažādos
sporta pasākumos

5.2.3.

Sekmēt izglītības iestāžu sporta tradīciju saglabāšanu
un turpmāko attīstību
5.2.4.
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RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
2014. (sadarbībā ar RD
pastāvīgi
ĀP)

Nodrošināta sadarbība sporta jomā ar Rīgas sadraudzības pilsētām.

Rīgas pašvaldības darbinieku komandas piedalījās, Nordea Rīgas maratonā un 24. Latvijas
Riteņbraucēju Vienības braucienā.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
(sadarbībā ar RD 2014. Sabiedrisko
pastāvīgi
attiecību
nodaļu)

2014.gadā noorganizētas 62 starpskolu sacensības iesaistot 59 972 skolēnus. Tiek atbalstītas iestāžu
rīkotās tradicionālās sacensības.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014. pārvalde
pastāvīgi

U5.3. Atbalstīt sporta organizācijas un interešu grupas sporta jomā

5.3.1.

Atklātu konkursu organizēšana dažāda mēroga
sacensību
organizēšanai

5.3.2.

Konkursa par labāko Rīgas bērnu un jaunatnes sporta
klubu organizēšana, stiprinot organizāciju
kapacitāti

Tika noorganizēti 4 konkursi līdzfinansējumu saņemšanai dažāda mēroga sacensību organizēšanai:
Atbalstītas tika 70 dažāda līmeņa un mērķauditoriju sacensības. Dalībnieku skaits šajos pasākumos
kopā – 19 490 sportisti.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014. pārvalde
pastāvīgi

Konkursā finansējumu saņēma 19 bērnu un jauniešu sporta organizācijas.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014. pārvalde
pastāvīgi

U5.4. Organizēt un atbalstīt tautas sporta pasākumus dažādām mērķa grupām
Sacensību organizēšana bērniem, jauniešiem,
veterāniem, invalīdiem
un citām iedzīvotāju grupām
populārajos sporta veidos
5.4.1.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
(sadarbībā ar
pilsētas
sporta Klubiem un
federācijām)

Tika noorganizētas 74 sporta sacensības dažādām mērķauditorijām dažādos sporta veidos.
Kopējais dalībnieku skaits vairāk nekā 38 000 sportisti.

2014. pastāvīgi

XXX
Regulāra konferenču organizēšana par sporta
jautājumiem

5.4.2.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
(sadarbībā ar
pilsētas
sporta
organizācijām)
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2014. pastāvīgi

Bezmaksas tautas sporta pasākumu organizēšana

Bezmaksas tautas sporta pasākumu organizēšanas iespējas Daugavmalas promenādē sporta
aktivitātēm paredzētajos vingrošanas rīkos un citās labiekārtotajās teritorijās.
RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
(sadarbībā ar
2014. sporta
pastāvīgi
organizācijām un
Izpilddirekcijām)

5.4.3.

rezultāts
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Skriešanas cikls „Izskrienam Rīgu” – 4 posmi, „Sporta nakts” „Rīgas sporta spēļu diena”, „Pavasara
sporta festivāls”, 4.maija „Krastmalas kauss”, ģimeņu sporta festivāls, Ziemas sporta festivāls, Bērnu
svētki, „Fitnesa diena”, Pirmskolas izglītības iestāžu sporta diena – kopējas dalībnieku skaits vairāk
nekā 23 000 sportisti. Rīgā darbojās bezmaksas publiskās slidotavas Spīkeros un pie interešu
izglītības iestādēm.
Veikta sporta konstrukciju uzstādīšana Ozolciema ielā 16 k-7.
Tiek atbalstīta pludmales volejbola un futbola sacensību organizēšana Vecāķos.

U5.5. Sekmēt augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu izaugsmi un līdzdalību starptautiskajās sacensībās
Prioritāri atbalstāmo sporta veidu noteikšana un
kārtības ieviešana to atbalstam
5.5.1.

5.5.2.

Finansiālā atbalsta sniegšana sporta
organizācijām labāko sportistu dalībai augsta līmeņa
sacensībās

Ikgadēja Rīgas labāko sportistu apzināšana
5.5.3.

5.5.4.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014. pārvalde
pastāvīgi

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014. pārvalde
pastāvīgi

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014. pārvalde
pastāvīgi

Naudas balvas nodrošināšana un ikgadēja Rīgas labāko
RD IKSD Sporta un
sportistu un viņu treneru godināšana
jaunatnes
2014. pārvalde
pastāvīgi

Finansējumu saņēma 90 sportisti.

Pasākums „Rīgas sporta laureāts”, kurā apbalvoti labākie 2014.gada Rīgas sportisti, treneri un
komandas.

2014.gadā naudas balvu par sasniegumiem 2013.gadā saņēma 47 sportisti, viņu treneri un
apkalpojošais personāls.

XXX
Atbalsta nodrošināšana Latvijas Olimpiskās vienības
sastāvā iekļautajiem Rīgas sportistiem

5.5.5.

!

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
sadarbībā ar
attiecīgo
2014. sporta veidu
pastāvīgi
federācijām
un izglītības
iestādēm

Multifunkcionāla sporta centra celtniecība

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
sadarbībā ar RD
2015.-2019.
PAD un
RD ĪD

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
41 Latvijas Olimpiskās vienības Rīgas sportists saņēma finansiālo atbalstu.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
(sadarbībā ar
2014. Latvijas
pastāvīgi
Olimpisko
vienību)

Bērnu un jauniešu sporta veidu attīstības programmu
īstenošanas veicināšana

5.5.6.

X

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Bērnu un jauniešu Hokeja attīstības programmas ietvaros tika atbalstītas 4 jauniešu hokeja
komandas, kuras piedalījās atklātajā Sanktpēterburgas (Krievija) hokeja čempionātā jauniešiem. Tika
noorganizēta treniņnometne.
Bērnu un jauniešu SPORTA DEJU attīstības programmas ietvaros 54 labākie Rīgas dejotāji piedalījās
23 starptautiskajās sporta deju sacensībās ārzemēs. Noorganizēti 4 mācību-treniņu semināri 150
audzēkņiem un 30 treneriem.

U5.6. Nodrošināt labiekārtotas un drošas sporta infrastruktūras

5.6.1.

UEFA prasībām atbilstoša futbola stadiona celtniecība

5.6.2.

Sporta kompleksa „Arkādija”
būvniecības pabeigšana
5.6.3.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde,
Latvijas Futbola
federācija
2015.-2019.
sadarbībā ar
RD PAD un RD ĪD

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
sadarbībā ar
2014.-2015.
RD ĪD un sporta
skolu

Nav piešķirts finansējums.

!

RD 04.11.2014. lēmums Nr.1717 „Par nekustamo īpašumu Krišjāņa Barona ielā 116A, Rīgā (…)
nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai – biedrībai „Latvijas Futbola federācija””.

2014.gadā uzstādīts viens teritorijas norobežojošais žoga posms.

5.6.5.

Brīvpieejas sporta laukumu
celtniecība un sporta un aktīvās atpūtas teritorijas
uzlabošana

Reģionālo sporta centru izveidošana

5.6.8.

Aktīvās atpūtas laukumu un
skriešanas celiņu tīkla pilnveidošana
5.6.9.

Izglītības iestāžu sporta zāļu un laukumu renovācija

5.6.10.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
2014.-2017.
sadarbībā ar
RD ĪD

X

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts
!

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

XXX

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde,
2014.RD PAD, RD ĪD
pastāvīgi

Pie BJC „Daugmale” tiek veidots RSC „Ķengarags” (nodarbības jau notiek).
RSC funkcijas jau šobrīd pilda Daugavgrīvas vidusskolas sporta komplekss.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
2014.sadarbībā ar
pastāvīgi
RD ĪD un izglītības
iestādēm

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
2014. sadarbībā ar
pastāvīgi
RD PAD un RD ĪD

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
sadarbībā ar RD ĪD 2014. un izglītības
pastāvīgi
iestādēm

Āra (nesegto) slidotavu izveidošana
5.6.11.

rezultāts
sasniegts daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

XXX
O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas sporta
kompleksa
celtniecība

5.6.6.

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

!
Izpilddirekcijas

Nav piešķirts finansējums.

2014. pastāvīgi
U5.7. Nodrošināt un pilnveidot izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi

XXX
RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
(sadarbībā ar RD
2014. ĪD un
pastāvīgi
izglītības
iestādēm)

Veicināt sporta federāciju un citu sporta organizāciju
iesaistīšanos sporta infrastruktūras attīstībā

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
pārvalde
(sadarbībā ar
atbildīgajām
2014. sporta
pastāvīgi
federācijām un
izglītības
iestādēm)

Izglītības iestāžu sporta inventāra (materiāltehniskā
nodrošinājuma)
ikgadēja papildināšana un
atjaunošana

RD IKSD
(sadarbībā ar
izglītības
iestādēm)

5.7.2.

Izglītības iestāžu sporta
infrastruktūras renovācija un būvniecība
5.7.4.

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

rezultāts
sasniegts daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

Esošo izglītības iestāžu sporta infrastruktūras un
attīstības iespēju apzināšana un novērtēšana

5.7.1.

5.7.3.

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

2014. pastāvīgi

RD IKSD Sporta un
jaunatnes
2014. pārvalde
pastāvīgi

6.1. Uzlabot veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti
6.1.1.

6.1.2.

Primārās veselības aprūpes lomas sekmēšana slimību
profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā

RD LD Veselības
pārvalde

Dalība valsts politikas veidošanā, sniedzot viedokli
nozares ministrijai par nepieciešamajām izmaiņām
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības jautājumā RD LD Veselības
pārvalde

XXX

Notikuši 4 semināri Rīgā strādājošiem ģimenes ārstiem (skat. arī 6.1.13. punktu).

XXX

Veselības ministrijai sniegts viedoklis par Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014-2020.
Latvijas Lielo pilsētu asociācijai sniegts viedoklis par grozījumiem normatīvajos aktos.

2014.

2014.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

XXX
Primārās veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana (t.sk. vides
pieejamība), pārvietojot RP SIA „Veselības centrs
„Imanta”” no
dzīvojamās mājas telpām uz
jaunuzbūvētu ēku Imantas 8.līnijā un iekārtojot un
aprīkojot vismaz 8
primārās veselības aprūpes ārstu darba vietas
jaunuzbūvētajā ēkā
Imantas 8.līnijā
Primārās veselības aprūpes un zobārstniecības
pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (t.sk.
vides pieejamība), veicot RP SIA „Rīgas 1.slimnīca”
23.korpusa renovācijas darbus un iekārtojot un
aprīkojot RP SIA „Rīgas 1.slimnīca” teritorijā
izremontētajās ēkās darba
vietas vismaz 18 primārās aprūpes ārstiem, 27
zobārstiem un 7 zobu
higiēnistiem

Primārās veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana (t.sk. vides
pieejamība), paplašinot RP SIA „Bolderājas poliklīnika”
ēku, uzbūvējot piebūvi, ierīkojot liftu un labierīcības
personām ratiņkrēslos, kā arī iekārtojot un aprīkojot 2
primārās veselības aprūpes ārstu
darba vietas izveidotajā primārās veselības aprūpes
ārsta doktorātā
jaunuzbūvējamajā masīvā Gaigalas ielas un Mežrozīšu
ielas rajonā

RD LD Veselības
pārvalde
(sadarbībā ar RP
SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks” un
RP SIA „Veselības
2014.-2015.
centrs
„Imanta””)

RD LD Veselības
pārvalde
(sadarbībā ar RD
ĪD, RP
SIA „Rīgas 1.
slimnīca”)

!

RD LD Veselības
pārvalde
(sadarbībā ar RD
ĪD, RP SIA
„Bolderā jas
poliklīnika”)

RD LD Veselības
pārvalde
(sadarbībā ar
NVD)

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

XXX

SIA „Rīgas veselības centrs” filiāle „Imanta” pakalpojumus sniedz jaunuzbūvētajā ēkā Imantas
8.līnijā 1, k-1. 2014.gada beigās filiālē strādāja 8 primārās veselības aprūpes ārsti.
Vides pieejamība
nodrošināta atbilstoši prasībām.

XXX

Veikta Poliklīnikas „Šarlotes” (23.korpuss) renovācija. ESF – finansējums tikai ģimenes ārstiem –
datori, aparatūra, mēbeles.

2014.

X

Primārās veselības aprūpes ārstu izpratnes un zināšanu
veicināšana par pašvaldības teritorijā pieejamiem un
RD LD Veselības
piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo
pārvalde
palīdzību
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības un traumatologa
pieejamības uzlabošana vasaras sezonā

X

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
6.1.4.

Izpildes raksturojums

Izveidots doktorāts (Mežrozīšu iela 22). Vides pieejamība nodrošināta atbilstoši prasībām.
Sadarbībā ar RD ĪP uzsākts projektēšanas process liftam (piebūvē), lai nodrošinātu vides pieejamību
SIA ”Rīgas veselības centrs” filiālē Bolderāja.

2014.

Notikuši 4 semināri Rīgā strādājošiem ģimenes ārstiem.
2014. -2020.

!

Projekts netika īstenots. Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai (slimnīcas nomnieki - NMPD)
nepieciešamās telpas un traumatologa kabinets tika renovēti ERAF projekta ietvaros 2011.2012.gadā.

6.1. 10.

6.1. 11.

Reorganizētajā RP SIA „Rīgas
1.slimnīca” Bruņinieku ielā 5 jaunu pakalpojumu
attīstīšana un esošo
pakalpojumu uzlabošana

RP SIA „Rīgas 1.slimnīca” centrālā sterilizācijas un
operāciju bloka ar
intensīvās terapijas palātu
rekonstrukcijas pabeigšana.
Operāciju bloka aprīkošana ar mūsdienīgu medicīnisko
aparatūru ar mērķi paplašināt un uzlabot
sniegto pakalpojumu klāstu

6.1. 12.

6.1. 14.

RP SIA „Rīgas 1.slimnīca” ēku energoefektivitātes
uzlabošana 7 slimnīcas korpusiem (Nr.4; 5; 6; 10;
11; 12) un tos savienojošajām
galerijām, veicot ēku norobežojošo
konstrukciju siltināšanas darbus (fasāde, pārsegums,
cokols), kā arī logu nomaiņu

XXX

RD LD Veselības
pārvalde
(sadarbībā ar RD
ĪD)

RD LD Veselības
pārvalde

RD LD Veselības
pārvalde
(sadarbībā ar RD
ĪD, RP
SIA „Rīgas 1.
slimnīca”)

RD LD Veselības
pārvalde
(sadarbībā ar RD
ĪD, RP
SIA „Rīgas 1.
slimnīca”)

RP SIA „Bērnu veselības centrs „Ķengarags”” ēkas
siltināšanas darbi, elektroinstalāciju renovācijas darbi,
kosmētiskais remonts, vides
RD LD Veselības
pieejamības nodrošināšana un informācijas tehnoloģiju pārvalde
sistēmas attīstīšana

X

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts
!

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Kopš 2013.gada oktobra visi darbinieki ir pārcelti uz Bruņinieku ielu 5.
Telpas ir labiekārtotas un atbilst normatīvo aktu prasībām.

2014.

Uzsākts sniegt vairākus jaunus maksas rehabilitācijas pakalpojumus – flotāciju, sāls istabu un citus.
Darbu uzsākuši vairāki jauni speciālisti (gan ambulatori, gan dienas stacionārā) – urologi, proktologi,
nefrologs un homeopāts.
Jaunajā renovētajā un iekārtotajā operāciju zālē tiek veiktas vairākas jaunas operācijas (ķirurģiskās,
uroloģiskās un citas).

2014.

XXX
RD LD Veselības
pārvalde
(sadarbībā ar RD
ĪD, RP
SIA „Rīgas 1.
slimnīca”)

rezultāts
sasniegts daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

XXX
RP SIA „Rīgas 1.slimnīca”
reorganizācijas pabeigšana,
pārvietojot visus RP SIA „Rīgas 1.slimnīca” darbiniekus
uz telpām
Bruņinieku ielā 5 no ēkām Brīvības ielā 100, Grēcinieku
ielā 34 un Stabu ielā 9 un uzlabojot esošo pakalpojumu
materiāltehnisko bāzi,
kā arī labiekārtojot birojus,
uzgaidāmo telpu, klientu apkalpošanas daļas u.c.

RP SIA „Rīgas 1.slimnīca” trīs klīnisko nodaļu (terapija,
neiroloģija, kardioloģija) renovācijas īstenošana

6.1. 13.

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
6.1.9.

Izpildes raksturojums

2014.

Operāciju blokā sešas operāciju zāles aprīkotas ar modernāko aparatūru.
Intensīvās terapijas blokā divas intensīvās terapijas palātas aprīkotas ar četrām gultas vietām katrā
palātā.
Ēkas otrajā stāvā izveidots jauns sterilizācijas bloks, kurš ar speciālu pacēlāju palīdzību savienots ar
operāciju bloku.

Tuvākajā laikā plānots uzsākt renovāciju terapijas, ginekoloģijas un uroloģijas nodaļās.

2015.-2016.

XXX

Renovēti visi 6 korpusi, veicot ēku norobežojošo konstrukciju siltināšanas darbus. Veikta arī logu
nomaiņa.

2014.-2015.

Darbības nodrošināšanai pilnā apmērā nepieciešams papildus finansējums no Rīgas Domes;
kapitālsabiedrības līdzekļi nav pietiekami, lai veiktu paredzētos darbus.
2014.-2017.

6.1. 16.

6.1. 17.

6.1. 18.

6.1. 19.

6.1. 20.

6.1. 21.

XXX
RP SIA „Torņakalna poliklīnika” remontdarbi
(inženierkomunikācijas,
liftu izbūve, telpu remonts u.c.), ugunsdrošības
sistēmas sakārtošanas darbi,
elektroinstalāciju remontdarbi (elektrosadales skapju
un
drošinātāju nomaiņa), pagalma asfalta seguma
nomaiņa, aprīkojumu iegāde, kā arī IKT attīstīšana

RP SIA „Primārās veselības aprūpes centrs
„Ziepniekkalns”” jumta
remonts, telpu remonts,
medicīnisko tehnoloģiju iegāde, IKT un mājas aprūpes
pakalpojumu
attīstīšana
RP SIA „Iļģuciema poliklīnika” remontdarbi un
pieejamības uzlabošana, medicīniskās aparatūras
iegāde un IKT attīstīšana. Dienas stacionāra
pakalpojumu attīstīšana,
veicot telpu remontu un
iegādājoties nepieciešamo
aprīkojumu un mēbeles

RP SIA „Bolderājas poliklīnika” esošās ēkas iekštelpu
kosmētiskais
remonts, ēkas energoefektivitātes
uzlabošanas darbi, kanalizācijas akas
remontdarbi, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi –
sētas/nožogojuma nomaiņa
RP SIA „Bolderājas poliklīnika”
materiāltehniskā nodrošinājuma
uzlabošana (turpināt jaunu
medicīnas tehnoloģiju iegādi, lai Bolderājā varētu
izveidot dienas
stacionāru un nodrošināt plaša spektra veselības
aprūpes pakalpojumus, t.sk.
gastroenteroloģiju ar endoskopiju)
Jaunas RP SIA „Bolderājas
poliklīnika” ēkas celtniecība
RP SIA „Veselības centra „Imanta”” doktorātu „Venta”
un „Kleisti” vides
pieejamības uzlabošana un visa centra datortīkla
paplašināšana

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
6.1. 15.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Darbības nodrošināšanai pilnā apmērā nepieciešams papildus finansējums no Rīgas Domes;
kapitālsabiedrības līdzekļi nav pietiekami, lai veiktu paredzētos darbus.

RD LD Veselības
pārvalde

2014.-2017.

Darbības nodrošināšanai pilnā apmērā ir nepieciešams papildus finansējums no Rīgas Domes;
kapitālsabiedrības līdzekļi nav pietiekami, lai veiktu paredzētos darbus.
RD LD Veselības
pārvalde

2014. -2016.

Darbības nodrošināšanai pilnā apmērā ir nepieciešams papildus finansējums no Rīgas Domes;
kapitālsabiedrības pašu līdzekļi nav pietiekami, lai veiktu paredzētos darbus.
RD LD Veselības
pārvalde

2014. -2015.

Darbības nodrošināšanai pilnā apmērā ir nepieciešams papildus finansējums no Rīgas Domes;
kapitālsabiedrības līdzekļi nav pietiekami, lai veiktu paredzētos darbus.
RD LD Veselības
pārvalde

2014. -2016.

Medicīnisko tehnoloģiju atjaunošana notiek pieejamo finanšu līdzekļu robežās.

RD LD Veselības
pārvalde

2017. -2020.

RD LD Veselības
pārvalde

2017. -2020.

Sagatavots detalizēts jaunās ēkas funkcionalitātes apraksts un ir aprēķināta plānoto funkciju
izvietošanai nepieciešamā kopējā platība.
!

RD LD Veselības
pārvalde

2014. -2015.

Doktorāti ir slēgti, telpas nodotas SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” sakarā ar SIA „Rīgas veselības
centrs” filiāles „Imanta” pārcelšanos uz jaunām telpām Imantas 8.līnijā 1, k-1, kur vides pieejamība
nodrošināta atbilstoši prasībām.

XXX
RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” atsevišķu nodaļu telpu
renovācija, ūdensvada
stāvvada nomaiņa un teritorijas labiekārtošana

RD LD Veselības
pārvalde

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
6.1. 22.

Izpildes raksturojums

!
Izstrādāti tehniskie projekti datorsistēmu renovācijai 2015. gadā „Vājstrāvu sistēmas daļa” un
sastādīta tāme ugunsdrošības sistēmu renovācijai.
Renovācijām saņemta atļauja no RD ĪD.

2014. -2016.

RP SIA „Rīgas Dzemdību nams” reorganizācijas darbi un
jaunu tehnoloģiju ieviešana. Remonts,
rekonstrukcija, inženiertehnisko
komunikāciju tīklu atjaunošana un pilnveide, ēku
energoefektivitātes
audits, kā arī teritorijas
labiekārtošana

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

X

RP SIA „Rīgas Dzemdību nams” veikti reorganizācijas darbi un ieviesti jauni pakalpojumi:
1) visa darbība pārcelta uz „jaunajiem” korpusiem, apvienojot vienkopus pakalpojumu sniegšanas
vietas un tādējādi padarot ērtāku pakalpojuma saņemšanu klientiem. Sliktā tehniskā stāvokļa dēļ
„vecās” ēkas izmantošana apturēta līdz tās pilnīgai rekonstrukcijai.
2) Prenatālās diagnostikas centrā darbu uzsācis ārsts ģenētiķis, kurš sniedz valsts apmaksātus
pakalpojumus.
3) Ieviesta jauna prenatālās diagnostikas metode – horija bārkstiņu biopsija.

Ieviestas jaunas tehnoloģijas:
1) uzsākts pulsa oksimetrijas skrīnings jaundzimušajiem kritisku iedzimtu sirdskaišu agrīnai
diagnosticēšanai.
2) Iegādāta aparatūra un uzsākta konceptuāli atšķirīga jaundzimušo reanimācija ar T-veida
elpināšanas ierīci.
3) Pilnveidota vakcinācijas kārtība – atdalīta ambulatoro un stacionāro pacientu plūsma, vakcinācija
pret tuberkulozi koncentrēta vienā vakcinācijas kabinetā, izstrādāta vakcinācijas procedūra.

6.1. 22.

RD LD Veselības
pārvalde

Turpināti remontdarbi:
1) ar RD finansiālu atbalstu veikti ūdens un kanalizācijas stāvvadu
atjaunošanas darbi, veicot blakus esošo palātu remontu.
2) No kapitālsabiedrības līdzekļiem veikti remonta darbi palātās, palātu WC, ēdināšanas kompleksa,
ambulatoriskās nodaļas un citās darba telpās.

2014. -2020.

Turpināts darbs pie energoefektivitātes pasākumu ieviešanas:
aktualizēti energoaudita rezultāti, sagatavots un iesniegts projekta iesniegums par KPFI finanšu
līdzekļu piesaisti ēkas Nr.1 energoefektivitātes paaugstināšanai. Projekts atbalstīts, tomēr dēļ Rīgas
domes ierobežotās iespējas sniegt līdzfinansējumu, projekta realizācija netika uzsākta.

Turpināts darbs pie teritorijas labiekārtošanas:
1) uzstādīts specializēts pacēlājs (lifts) personām, kuras pārvietojas ar ratiņkrēslu, tādējādi
nodrošinot pastāvīgu iekļūšanu telpās.
2) Pie pacēlāja atbilstoši CSN prasībām izveidota stāvvieta personām ar kustību traucējumiem.
3) Pie Uzņemšanas nodaļas, atbilstoši CSN noteikumiem, izvietotas autotransporta apstāšanās vietu
ceļa zīmes ar mērķi koordinēti organizēt pacientu autotransporta plūsmu autovadītājiem saprotamā
veidā.
4) Veikta metāla režģu žoga nomaiņa Miera ielas pusē, izveidojot autotransporta un gājēju vārtus,
lai evakuācijas gadījumā nodrošinātu cilvēku un autotransporta kustības plūsmu no drošās
pulcēšanās vietas uz pagaidu uzturēšanās vietu vai nogādāšanu citā stacionārā.

U6.2. Veicināt veselīgu dzīvesveidu un veselības riska faktoru profilaksi

6.2.1.

Bērnu, jauniešu un viņu vecāku zināšanu uzlabošana
par veselību un
to ietekmējošiem faktoriem, kā arī par drošību mājās
un sabiedriskās vietās (traumatisma profilakse)

RD LD (sadarbībā
ar citiem RD
nozaru
departa-mentiem, 2014.-2020.
pakalpojuma
sniedzējiem)

RD LD (sadarbī-bā
ar citiem RD
nozaru
departa-mentiem, 2014.-2020.
pakalpojuma
sniedzējiem)

Vides radīšana un pasākumu
īstenošana, kas veicina veselīgus paradumus
darbspējīgā vecuma
iedzīvotāju vidū: veselīga uztura lietošanu, fiziskās
aktivitātes paaugstināšanu ikdienā, smēķēšanas
pārtraukšanu, alkoholisko dzērienu lietošanas
samazināšanu

6.2.3.

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

rezultāts
sasniegts daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

XXX
Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura lietošanas
veicināšana bērnu un
jauniešu vidū

6.2.2.

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Notikuši 3 semināri PII pedagogiem par veselīga uztura lietošanas paradumiem.
Dalība informatīvi izglītojošos publiskajos vides un citos pasākumos (piemēram, „Veselības diena
Mežaparkā”, Veselību veicinošo izglītības iestāžu iniciatīva un konference „Veselīgs rīdzinieks veselā
Rīgā”, vides pasākums publiskā pasākuma „Tēva diena” ietvaros, kas veltīts tēva lomas stiprināšanai
sabiedrībā – aktivitātes ģimenēm ar bērniem (norādīts arī pie U.6.2. aktivitātes 6.2.3. )).
Rīgas pašvaldības mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv tiek publicēta informācija par sabiedrības
veselības jautājumiem un atkarību profilaksi arī bērnu un jauniešu mērķauditorijai.
Izdoti dažādi izdales materiāli (piemēram, informatīvi plakāti un uzlīmes par veselīga dzīvesveida un
atkarības profilakses tēmām).

Notikušas 30 nodarbības bērnu un jauniešu nometnēs par drošas atpūtas pamatprincipiem vasaras
periodā.
Notikušas 15 lekcijas par veselīgu uzturu pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu vecākiem.
Īstenota traumatisma kampaņa „Pieslēdz galvu” ar 40 lekcijām Rīgas skolās pamatskolas vecuma
bērniem par jauniešu veselības paradumiem un traumatisma mazināšanas iespējām.

Notikušas 10 nodarbības „brīvdabas trenažieru zālēs” rīdziniekiem par brīvdabas trenažieru
izmantošanas iespējām.
Noticis 15 publisko lekciju cikls „Personības attīstība un savstarpējās attiecības” par ģimenes
resursu, vecāku un bērnu savstarpējo attiecību, atkarību un citām tēmām (norādīts arī pie U6.2.
aktivitātes 6.2.8.).

RD LD (sadarbībā
ar citiem RD
nozaru
departa-mentiem, 2014.-2020.
pakalpojuma
sniedzējiem)

Notikuši 9 semināri sēdoša darba veicējiem par veselīga uztura lietošanas pamatprincipiem un
fizisko aktivitāšu nepieciešamību.
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” teritorijā uzstādīts vides objekts „Uztura piramīda – dienas deva”, kas
atspoguļo nepieciešamo veselīga un sabalansēta uztura produktu daudzveidību ikdienā.
Notikuši informatīvi izglītojoši publiskie vides un citi pasākumi: Pasaules Veselības organizācijas
(turpmāk – PVO) Pasaules veselības dienas ietvaros Esplanādē, kā laikā tika sniegti
paraugdemonstrējumi -vingrojumi, kas īpaši nepieciešami pie datora sēdošajiem darbiniekiem; PVO
Prettabakas dienas ietvaros notikusi publiskā kampaņa par smēķēšanas izplatības mazināšanu.

PVO Pasaules Sirds dienas ietvaros notikušas lekcijas par sirds veselību; veiktas bezmaksas
pārbaudes un konsultācijas par sirds veselību. Tēva dienas ietvaros notikušas fitnesa nodarbības un
stafetes tēviem un bērniem.
Iedzīvotāji ir saņēmuši konsultācijas veselīga dzīvesveida ieviešanas, fiziskās un garīgās labsajūtas
uzlabošanas jautājumiem. Iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja veikt asinsspiediena mērījumus,
noteikt savu ĶMI (ķermeņa masas indekss), kā arī cukura un holesterīna līmeni asinīs.
Notikusi sabiedrības informēšanas kampaņa, t.sk. publisko lekciju cikls, par depresijas profilaksi un
tās mazināšanas iespējām.

6.2.4.

RD LD (sadarbībā
ar
pakalpojuma
sniedzējiem)

Vides radīšana un tādu pasākumu īstenošana, kas vērsti
uz slimību un
traumatisma profilaksi un veselības stāvokļa
uzlabošanu vecāka
gadagājuma iedzīvotāju vidū
RD LD (sadarbībā
ar
pakalpojuma
sniedzējiem)

6.2.6.

Atkarību un pašnāvību profilakse, darbojoties gan
universālās, gan selektīvās profilakses jomā, lai
identificētu tos jauniešus, kuriem parādās dažādas
grūtības skolā, kas var novest pie narkotiku lietošanas
vai pašnāvības veikšanas

6.2.7.

Infekcijas slimību profilakse,
izglītojot sabiedrību un veicinot savlaicīgas ārstēšanās
uzsākšanu

Informācijas sniegšana iedzīvotājiem veselības (t.sk.
veselības veicināšanas) jautājumos
6.2.8.

6.2.9.

Kaitējuma mazināšanas programmas īstenošana
narkotiku lietotāju vidū

2014.-2020.

2014.-2020.

RD LD (sadarbībā
ar
pakalpoju-ma snie- 2014.-2020.
dzējiem)

RD LD (sadarbībā
ar
ārstnieciskā
profila
RP SIA )

2014. -2020.

RD LD (sadarbībā
ar citiem RD
nozaru
2014. -2020.
departamentiem,
pakalpojuma
sniedzējiem)

RD LD

2014.-2020.

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

rezultāts
sasniegts daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

XXX
Iedzīvotāju zināšanu uzlabošana par
reproduktīvo veselību, personīgās higiēnas un mutes
veselības nozīmi

6.2.5.

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Notikuši informatīvi izglītojoši semināri speciālistiem par reproduktīvās veselības, higiēnas un
saskarsmes jautājumiem ar pusaudžiem. Notikušas lekcijas un interaktīvas nodarbības pusaudžiem
par reproduktīvās veselības un higiēnas jautājumiem.
Sagatavota mutes veselības programma pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par bērnu mutes
veselību pirmsskolas izglītības iestādēsNotikušas apmācības pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogiem par mutes veselību bērniem.
Notikuši informatīvi izglītojoši semināri par mutes veselību un kopšanu vecāka gadagājuma
iedzīvotājiem.
Notikušas 12 praktiskās nodarbības RSD Dienas centros pieaugušām personām par veselīga un
ekonomiska uztura lietošanu, kā arī mutes dobuma higiēnu vecāka gada gājuma iedzīvotājiem.
Noticis pasākums „Diena labām domām” Rīgas vecāka gadagājuma iedzīvotājiem ar mērķi
pilnveidot garīgo un fizisko veselību.
Notikušas 20 praktiskas nodarbības vecāka gadagājuma iedzīvotājiem par kognitīvo spēju
uzlabošanu.
Notikušas 104 nūjošanas nodarbības un publisks nūjošanas pasākums vecāka gada gājuma
iedzīvotājiem.
Izgatavots informatīvs materiāls „Recepšu grāmata” par veselīgu un ekonomisku uzturu.

Notikusi informatīva atkarības profilakses kampaņa „Skolas brīvas no narkotikām” ar mērķi
informēt jauniešus un viņu vecākus par narkotisko vielu lietošanas risku, sekām un palīdzības
iespējām Rīgā;
Notikušas 25 lekcijas speciālistiem ar mērķi atpazīt atkarības riskus un simptomus; mazināt
iespējamās sekas, kas var skart pašnāvību un citas darbības atkarību izraisošo vielu iespaidā.

Notikuši 2 informatīvi izglītojoši semināri pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par infekciju
slimību profilaksi. Sagatavota un pašvaldības mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv publicēta
informācija par sezonālajām infekciju slimībām.

Noticis 15 publisko lekciju cikls „Personības attīstība un savstarpējās attiecības” par ģimenes
resursu, vecāku un bērnu savstarpējo attiecību un citām tēmām.

Nodrošināti HIV profilakses un psiho-sociālie pakalpojumi narkotisko vielu lietotājiem un viņu
kontaktpersonām ( speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa, HIV konsultanta) konsultācijas; veikta
HIV ekspresdiagnostika, apmainītas izlietotās šļirces un izsniegti prezervatīvi).

U7.1. Nodrošināt dažādu mērķa grupu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus

7.1.1.

7.1.3.

7.1.4.

Dienas aprūpes centra izveidošana personām ar
psihiskās veselības
traucējumiem

Dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības
traucējumiem
pakalpojuma nodrošināšana
atbilstoši pieprasījumam (palielināts vietu skaits gadā
par 5 vietām)
Specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura
traucējumiem pakalpojuma nodrošināšana atbilstoši
pieprasījumam

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

Dienas centru izveidošana pensijas vecuma cilvēkiem
pilsētas apkaimēs,
ņemot vērā attālumu no klientu dzīvesvietas un
sabiedriskā transporta maršrutu tīklu

7.1.5.

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

rezultāts
sasniegts daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

XXX
Grupu dzīvokļa izveidošana
personām ar psihiskās veselības traucējumiem

7.1.2.

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

XXX

Izveidots grupu dzīvoklis ar 14 vietām (Imantas 8.līnija 1, k-3).

2014. pastāvīgi

!

2014.gadā atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām tika izvirzītas citas prioritātes sociālo
pakalpojumu nodrošināšanas jomā.

2014. pastāvīgi

XXX

Atbilstoši pieprasījumam izveidoti divi dienas aprūpes centri personām ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem (Imantas 8.līnija 1, k-3 un Ludzas iela 43) ar 28 vietām.

XXX

Atbilstoši pieprasījumam tiek nodrošināts Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums 10 papildu
specializēto darbnīcu vietām.

XXX

Izveidots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs (Imantas 8.līnija 1, k-3), kura ietvaros tiek
sniegts dienas centra pakalpojums pilngadīgam personām līdz 50 personām dienā.

2014. pastāvīgi

2014. pastāvīgi

2014. pastāvīgi
(Imantā),
2015. pastāvīgi
(Āgenskalnā),
2016. pastāvīgi
(Bolde-rājā),
2017. pastāvīgi
(Sarkandaugavā)

XXX
Jaunu dienas aprūpes centru
izveidošana personām ar demenci, izvietojot tos visās
Rīgas priekšpilsētās
RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

7.1.6.

7.1.9.

Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojuma
nodrošināšana
motivētiem klientiem, t.sk. ģimenēm bez pastāvīga
mājokļa, kuri aktīvi
veic darbības, lai mainītu savas dzīves apstākļus

Dienas aprūpes centru izveidošana bērniem
7.1. 12.

Ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas iestādes „Jauniešu māja”
izveidošana
7.1. 13.

Dienas aprūpes centru izveidošana bērniem no sociālā
riska ģimenēm
7.1. 15.

7.1. 16.

Izglītojošo un atbalsta grupu nodrošināšana jaunajiem
un
topošajiem vecākiem

Sociālā darba pakalpojuma pirkšana no NVO sociālā
riska ģimenēm ar bērniem
7.1. 17.

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

!
!

2014. pastāvīgi
(Vidze-mes
priekšpilsētā
),
2016. pastāvīgi
(Latgales
priekšpilsētā)
XXX

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

RD LD (sadarbībā
ar
pakalpojuma
sniedzējiem)

2014. pastāvīgi

!
2014. pastāvīgi

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

Atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām tika izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu
nodrošināšanas jomā.

Reorganizējot RP BJC, izveidota jauna RP BJC struktūrvienība „Pārdaugava” 24 jauniešiem,
nodrošinot pakalpojumu „Jauniešu mājas”. Pakalpojumu nodrošina arī RP BJC struktūrvienība
„Apīte”, kurā vietu skaits palielināts no 23 līdz 27 vietām.

2015.

!

RD LD (sadarbī-bā
ar
pakalpojuma
2014.
sniedzējiem)
RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

Atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām tika izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu
nodrošināšanas jomā.

Kopš 2013. gada tika ieviests ĪUM pakalpojums. 2014.gadā pakalpojumu saņēma līdz 52 personām
dienā.

XXX
RD LD (sadarbībā
ar
pakalpojuma
sniedzējiem)

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

2014. pastāvīgi

Atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām tika izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu
nodrošināšanas jomā.

Nodrošinātas izglītojošās grupas „Mazo bērnu vecākiem” un „Bērnu emocionālās audzināšanas
grupas”.

Noslēgts līgums starp LD, SOS Bērnu ciematu asociāciju un RSD par sociālā darba pakalpojuma
deleģēšanu SOS Bērnu ciematu asociācijai.
2014. pastāvīgi

U7.2. Pilnveidot pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu kvalitāti

XXX
Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības sociālo
pakalpojumu
sniedzējinstitūcijās

7.2.1.

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

!

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
No 22 RSD pakalpojumu sniegšanas ēkām vides pieejamība nodrošināta 21 ēkā.

2014. (RSD),
2015. (RP
RD LD, RSD, Rīgas
BJC),
patversme, Rīgas
2016. (RP),
sociālās
2017. (SAC
aprūpes centri, RP
„Mež-ciems”
BJC
un „Gaiļezers”)

Kvalitatīva aprūpes mājās un
ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma
nodrošināšana, palielinot minēto pakalpojumu cenu

RD LD (sadarbībā
ar
pakalpojumu
sniedzējiem)

7.2.2.

X

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

7.2.3.

Kvalitatīvu konsultatīvā atbalsta pakalpojumu
nodrošināšana audžuģimenēm, aizbildņiem,
adoptētājiem

RD LD (sadarbībā
ar
pakalpojumu
sniedzējiem)

7.2.4.

Kvalitatīvu izglītojošo un atbalsta pasākumu
nodrošināšana ģimenēm
un bērniem

RD LD (sadarbībā
ar
pakalpojumu
sniedzējiem)

Par 10% palielināta cena aprūpes mājās un
ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojumam.

2014.pastāvīgi
(aprūpes
mājās
pakalpojuma
m),
2015. pastāvīgi
(ilgstošas
sociālās
aprūpes un
sociālās
rehabilitācija
s
institūcijā
pakalpojuma
m)

Pakalpojumus saņēma 397 personas
2014. pastāvīgi
Pakalpojumus saņēma 107 personas.
2014. pastāvīgi
Pakalpojumus saņēma 257 personas.

7.2.4.

Kvalitatīva sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes
RD LD (sadarbībā
pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem
ar pakalpojumu
ierobežojumiem
sniedzējiem)

2014. pastāvīgi

7.3.1.

Bērnu dzimšanas atbalstīšana, piešķirot bērnu
piedzimšanas pabalstu

2014. pastāvīgi

U7.3. Nodrošināt motivējošu sociālo palīdzību
RSD

7183 personas.

XXX

X

!

Priekšnoteikumu nodrošināšana ikvienam Rīgas
iedzīvotājam viņa pamatvajadzību apmierināšanai
minimālā līmenī (pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai; dzīvokļa pabalsts; citi
pabalsti)

7.3.2.

RSD

RSD

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Personu skaits:
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – 13 694;
dzīvokļa pabalsts –25 858 ;
pabalsts veselības aprūpei –5 190;
pabalsti audžuģimenēm –247;
pabalsti pilngadīgiem bāreņiem –549;
piemaksa pie garantētā minimālā ienākumu līmeņa –1 626;
pabalsts pārtikas iegādei –24 171;
pabalsts mācību līdzekļu iegādei – 3 115;
pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – 3 441;
pabalsts mājokļa pielāgošanai –58;
pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai –509;
pabalsts simts un vairāk gadus sasniegušām personām –59;
pabalsts aizbildnim – 183;
pabalsts aizgādnim –754.

2014. pastāvīgi

Katra sociālās palīdzības saņēmēja aktīva iesaistīšana
aktīvā līdzdarbībā savu sociālo problēmu risināšanā

7.3.3.

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
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Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

20 sociālie darbinieki strādāja ar 942 sociālajiem gadījumiem, risinot 1473 darbspējīgu nestrādājošu
vai viņu ģimenes locekļu sociālās problēmas. Sociālo darbinieku un klientu sadarbības rezultātā
2014.gada beigās 49% jeb 464 no visām klientu lietām tika slēgtas ar pamatojumu: sociālais
gadījums atrisināts, klients atteicies no sadarbības vai mainījis dzīvesvietu ārpus Rīgas pašvaldības
teritorijas.
No slēgtajām klientu lietām 41% jeb 190 gadījumos (199 klienti) atrada darbu, bet 29% jeb 133
gadījumos klienti nelīdzdarbojās savas situācijas uzlabošanā un 24 gadījumos no tiem klienti paši
atteicās no sadarbības.
2014.gadā 373 darbspējīgām personām sociālā palīdzība tika atteikta, jo klients nelīdzdarbojās. No
tiem 124 klienti atteicās no sadarbības.

2014. pastāvīgi

Lai risinātu klientu komplicētās sociālās problēmas un palīdzētu bezdarbniekiem iekļauties darba
tirgū, tika nodrošināti dažādi sociālie pakalpojumi, paredzot to saņemšanu kā klientu līdzdarbības
pienākumu (piem., latviešu sarunvalodas apguves grupas pakalpojums, motivācijas programma,
algotie pagaidu sabiedriskie darbi, psihologa konsultācijas u.c.)

7.3.4.

Atbalsts iedzīvotājiem krīzes vai ārkārtas situācijās
(vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā; apbedīšanas
pabalsts)

RSD

Atbalsts sniegts 1905 personām.

2014. pastāvīgi
U7.4. Sekmēt iedzīvotāju iesaistīšanos darba tirgū

XXX
Darbspējīgu nestrādājošu personu
līdzdalības veicināšana bezdarba
problēmas risināšanā, nodrošinot
daudzveidīgu līdzdarbības pasākumu
kopumu – atbalsta grupas, latviešu
valodas treniņa grupas, psihologa un
atkarību speciālista konsultācijas u.c.

7.4.1.

RSD

2014. pastāvīg

X

!
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Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
251 Rīgas Sociālā dienesta klientam - bezdarbniekam tika nodrošināta dalība 25 atbalsta grupās.
Atbalsta grupu pakalpojums tika nodrošināts Rīgas Sociālā dienesta dienas centros 8 norises vietās
– maksimāli tuvu klientu dzīvesvietai. Pakalpojums tika sniegts ar mērķi atbalstīt darbaspējīgas
nestrādājošas personas, motivējot uzlabot un apgūt jaunas sociālās prasmes, celt pašapziņu, veidot
sociālos tīklus un risināt dažādas sadzīves situācijas, palīdzot integrēties darba tirgū. Grupu darbu
nodrošināja sociālie darbinieki, piedāvājot dažādu pakalpojuma saturu.
Darbspējīgi nestrādājoši Rīgas Sociālā dienesta klienti aktīvi izmantoja iespēju saņemt arī citus
dienas centru piedāvātos pakalpojumus - apgūt datora lietošanas, latviešu, angļu un vācu valodas
prasmes, kā arī iesaistīties dažādās interešu nodarbībās – rokdarbi, gleznošana, zīmēšana un
dažādas kustību nodarbības, kā arī pēc nepieciešamības saņēma sociālā darbinieka un psihologa
individuālas konsultācijas.
117 darbspējīgām nestrādājošām personām, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda un ir grūtības
integrēties darba tirgū latviešu valodas nepietiekamo zināšanu dēļ, tika organizētas 9 latviešu
sarunvalodas treniņgrupas, kurās cilvēki apguva latviešu valodu, galvenokārt, praktizējās runāt
latviski. Latviešu valodas nodarbību uzdevums ir iedrošināt cilvēkus lietot latviešu valodu, kā arī
motivēt apgūt valodu augstākā līmenī, piemēram, apmeklēt Nodarbinātības valsts aģentūras
organizētos valsts valodas prasmju attīstīšanas kursus un nokārtot valsts valodas eksāmenu. Kopā
tika noorganizētas 180 nodarbības, kurās 20 stundu garumā klienti praktizēja latviešu valodu.
Papildu vēl 52 personas latviešu valodas prasmi apguva ar dienas centru sociālo darbinieku
atbalstu.

180 rīdziniekiem ar psihosociālām problēmām ar sociālo darbinieku atbalstu tika nodrošinātas
psihologa konsultācijas, savukārt 195 bezdarbniekiem ar atkarības problēmām, t.sk., 158 Rīgas
Sociālā dienesta klientiem un 117 reģistrētiem Nodarbinātības valsts aģentūrā, Rīgas Sociālā
dienesta atkarības profilakses speciālisti un narkologs nodrošināja konsultācijas nepieciešamajā
apjomā.
Cilvēku ar invaliditāti darbā
iekārtošanas pakalpojuma
nodrošinājums, attīstot sadarbību ar uzņēmējiem
RD LD (sadarbībā
ar RSD, NVO)

7.4.2.

2014. pastāvīgi

RSD sadarbībā ar nodibinājumu „Invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”” kopš 2012.gada
sniedz nodarbinātības atbalsta pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, strādājot gan ar konkrēto
mērķa grupu, gan uzrunājot darba devējus. Kopš personas ar invaliditāti uzsāka darbu
visdažādākajās profesijās (t.sk. datoroperators, dispečers, pavārs, virtuves darbinieks, kasieris –
pārdevējs, loģistikas centra krāvējs, sargs, apsargs, ēku dežurants, strādnieks, sētnieks, arhīva
darbinieks, iesaiņotājs, garderobists, dežurants, apkopēja, skolotājs, interešu pulciņa audzinātājs,
sporta organizators, asistents, u.c.).
2014.gadā pakalpojumu saņēmušas 87 personas. 28 personas uzsākušas darba attiecības.

Sadarbībā ar 109 sadarbības organizācijām tika nodrošinātas 523 sabiedrisko darbu īstenošanas
vietas Rīgā. Sabiedriskajos darbos tika iesaistīti 576 darbspējīgi nestrādājoši sociālās palīdzības
saņēmēji.
2014.gadā Rīgas pašvaldība sadarbībā ar NVA turpināja dalību aktīvajā nodarbinātības pasākumā ESF līdzfinansētā projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”. Gada sākumā izveidotas 717, bet
gada beigās - 639 pagaidu darbu vietas, kurās savas darba prasmes uzlaboja 2560 bezdarbnieki.

Darba prasmju un sociālā atbalsta programmu
attīstīšana atkarībā
nonākušām un riska grupas
personām

RD LD (sadarbībā

2014. -

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

2014. pastāvīgi

Darbība notiek

RD LD (sadarbībā
ar RSD)

XXX
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Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Kopš 2013.gada RSD sadarbībā ar nodibinājumu „Invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons””
nodrošina Motivācijas programmu ilgstošajiem bezdarbniekiem „Psihosociālās rehabilitācijas
pakalpojums ilgstošiem bezdarbniekiem”. Pakalpojuma ietvaros 25 ilgstošie bezdarbnieki saņēma
intensīvu personības spēka stiprināšanas pakalpojumu 3 mēnešu garumā.
RSD 2014.gadā turpināja nodrošināt arī citus atbalsta pakalpojumu ilgstošajiem bezdarbniekiem,
kuri ir RSD klientu – latviešu valodas treniņgrupas, atbalsta grupas, atkarības profilakses speciālista,
narkologa un psihologa individuālās konsultācijas.

U8.1. Radīt un uzturēt cilvēkiem drošu pilsētvidi
2014.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda piešķīrusi
finansējumu 24 dažādu projektu īstenošanai. Būtiskākie projekti „Juglas kanāla malas promenādes
rekonstrukcijas 1.kārta”, „Ielu apgaismojuma elektriskā tīkla rekonstrukcija Dārziņos 2.kārta”,
„Autostāvvietas un gājēju celiņu izbūve Lucavsalas teritorijā” .

8.1.1.

Apgaismojuma ierīkošana līdz šim neapgaismotās
pilsētas ielās

Novecojušo apgaismojuma līniju kapitālremonts un
rekonstrukcija
8.1.2.

RD PAD, RPA
„Rīgas gaisma”,
izpilddirekcijas

RPA „Rīgas
gaisma”,
izpilddirekcijas

2014. pastāvīgi

Daugavmalas promenādes apgaismojuma turpinājums (apgaismojums pārskata gadā pagarināts par
310 metriem).
Dārziņu apkaimes apgaismojums.

2014. pastāvīgi

Veikti pasākumi Dārziņu apkaimē - turpinājās Dārziņu apkaimes ielu apgaismošanas darbs un tika
ierīkots apgaismojums Sakņu, Jāņogu, Dārziņu un Cidoniju ielas un Dārziņu 2.līnijas atsevišķos
posmos.
Veikta elektrotīklu
rekonstrukcija un apakšzemes kabeļu nomaiņa 1 670 m garā Kr.Barona ielas posmā.
Veikti apgaismojuma elektriskā tīkla rekonstrukcijas darbi Anniņmuižas parkā.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

Apgaismojuma ierīkošana
iekškvartālu dzīvojamo namu teritorijās

RPA „Rīgas
gaisma”,
izpilddirekcijas

Pilsētas apgaismes regulēšanas sistēmas ieviešana

RPA „Rīgas
gaisma”

LED tehnoloģiju ieviešana pilsētas apgaismojumā,
izmantojot distances sprieguma un gaismas intensitātes
RPA „Rīgas
regulēšanu gaismekļiem
gaisma”

Apgaismojuma ierīkošana Ikšķiles ielas 5, 7, 11 iekšpagalmos un Maskavas ielas 269a iekšpagalmā.
2014. pastāvīgi
2014.-2020.

2014.-2020.

Rīgas pilsētas videonovērošanas
sistēmas attīstība un uzturēšana
8.1.6.

RPP

2014. pastāvīgi

RPP

2014. pastāvīgi

Drošības pasākumi pie/uz ūdeņiem
8.1.7.

Videonovērošanas centrā fiksēti 1673 pārkāpumi, tiesībsargājošām iestādēm izsniegti 154
videonovērošanas sistēmas ieraksti Kriminālprocesa ietvaros.
2014.gadā Rīgas pašvaldības policija nav uzstādījusi jaunas videokameras, bet policijas eksperti
konsultē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbiniekus par videokameru izvietojumu un
pieslēguma vietām Spīķeru kvartālā, kā arī Nacionālā Mākslas muzeja ārējās platības
videonovērošanas jautājumos.
Izglābti 5 slīkstoši cilvēki, veikti 30 glābšanas darbi uz ūdens, medicīniskā palīdzība sniegta 43
cilvēkiem.
Veikta 399 peldlīdzekļu pārbaude; veikta 1285 makšķerēšanas nosacījumu ievērošanas pārbaude;
brīdinātas 93 persona ledus bīstamajā periodā; izņemti 343 nelikumīgi zvejas rīki. Izņemto
nelikumīgo zvejas rīku garums – 14 005 metri.

XXX
Ārējā ielas apgaismojuma remonts Dārziņu apkaimē

8.1.8.

AI (sadarbībā ar
RPA "Rīgas
gaisma")

X
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Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

2014.-2017.
U8.2.Paaugstināt drošības uzturētāju darbības efektivitāti

Policijas pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana, tehniskā nodrošinājuma
un jaunāko tehnoloģiju ieviešana un attīstīšana,
skaitliskā sastāva
palielināšana, nodrošinot klātbūtni
visā pilsētas teritorijā, policijas
darbinieku profesionālās
kvalifikācijas celšana

8.2.1.

RPP

2014.gadā iegādātas 28 jaunas transporta vienības, no kurām:
1) 1 motorlaiva
2) 3 kvadricikli
3) 2 auto piekabes
4) 3 laivu piekabes
5) 3 vieglās automašīnas
6) 16 operatīvie mikroautobusi.
Rīgas pašvaldības policijas personālsastāvu 2014. gada beigās veidoja 955 darbinieki, kas ir
94,4% no kopējā štatu vietu skaita. RPP darbinieki piedalījās 46 dažādu veidu kursos un
kvalifikācijas celšanas pasākumos, skaitliski lielākā daļa (317 darbinieki) apguvuši Pašvaldības
policijas kompetence vardarbības draudu novēršanā un pagaidu aizsardzības pret vardarbību
nodrošināšanā.
Izstrādāta Rīgas pašvaldības policijas mobilā aplikācija viedtālruņu lietotājiem, ar kuru var ne tikai
operatīvi sazināties ar policiju, bet arī fiksēt pārkāpuma brīdi foto vai video formātā.

2014. pastāvīgi

Pateicoties sadarbībai ar pašvaldības policiju, tiek fiksēti papildus patvaļīgi koku ciršanas gadījumi,
kā rezultātā materiāli par patvaļīgu koku ciršanu tiek nosūtīti Valsts vides dienesta Lielrīgas
reģionālo vides pārvaldi administratīvā soda piemērošanai.
Pastiprināta policijas
patrulēšana apkaimēs/ daudzdzīvokļu māju rajonos (Ķengarags, Pļavnieki, Purvciems, Mežciems,
Jugla, Imanta, Zolitūde, Ziepniekkalns u.c.) sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.
Regulāras teritoriālo pārvalžu priekšnieku tikšanās ar apkaimju iedzīvotājiem, izpilddirekciju
organizētajās sanāksmēs.

8.2.2.

Aktīva pašvaldības sadarbība ar valsts institūcijām
drošības un kārtības nodrošināšanā (Valsts
policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
u.c.)

Kopā ar Valsts Policiju veikti 17 reidi, kopējs darbs 429 masu pasākumu nodrošināšanā.
RPP

2014. pastāvīgi

U8.3. Nostiprināt drošības faktorus pilsētā (pasākumi, akcijas)

8.3.1.

Likumpārkāpumu prevencija un izglītojošais darbs ar
nepilngadīgajām personām gan mācību iestādēs, gan
ģimenēs, kā arī izklaides vietās un uz ielas

RPP

2014. –
pastāvīgi

Veiktas 3290 individuālas preventīvas pārrunas ar nepilngadīgajiem un viņu vecākiem; 1287
profilaktiski nepilngadīgo apsekojumi dzīvesvietās; 663 reizes apsekotas nepilngadīgo pulcēšanas
vietas un vispārizglītojošo mācību iestāžu piegulošās teritorijas; notikuši 144 pasākumi sadarbībā ar
citām institūcijām.
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U8.4. Risināt klaiņojošo dzīvnieku problēmu pilsētā
Atbildīgas un labvēlīgas iedzīvotāju attieksmes pret
mājdzīvniekiem sekmēšana

8.4.1.

Atbalsts dzīvnieku patversmēm
8.4.2.

RD MVD Vides
pārvaldes
Dzīvās dabas
resursu
nodaļa

RD MVD Vides
pārvaldes
Dzīvās dabas
resursu
nodaļa

2013.gada decembrī fizisko un juridisko personu informēšanai tika izgatavoti 15 000 bukleti par
aktualitātēm attiecībā uz kaķu un suņu jautājumiem Rīgā. Šie bukleti ir bijuši pieejami arī visu
2014.gadu. Katru gadu tiek rīkota Rīgas pilsētas maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju suņu un
kaķu sterilizācijas un eitanāzijas akcija, kas ietver bezmaksas pakalpojumu Rīgas pilsētas attiecīga
statusa iedzīvotājiem Rīgas pilsētas veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vietās. Šīs
programmas ietvaros 2014.gadā tika sterilizēti 347 kaķi un 26 suņi, eitanazēti 8 kaķi un 10 suņi.

2014. pastāvīgi

2014.gadā uz dzīvnieku patversmēm tika nogādāti Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izķerti
685 suņi un 273 kaķi, kas palikuši bez saimniekiem. Saimniekiem vai privāto patversmju aprūpē tika
atdoti 110 kaķi un 361 suns.

2014.-2020.

Klaiņojošo dzīvnieku depopulācijas
veicināšana

RD MVD Vides
pārvaldes
Dzīvās dabas
resursu
nodaļa

8.4.3.

Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija - 2014.gadā no pilsētas publiskajām vietām tika paņemti 713
dzīvnieku līķi.
Bezsaimnieka kaķu sterilizācija - 2014.gadā tika sterilizēti/kastrēti un nogādāti atpakaļ to dzīves
vietā 1319 bezsaimnieka kaķi.
Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu savvaļas dzīvnieku aprūpe - 2014.gadā no Rīgas ielām tika paņemti
499 dzīvnieki. Negadījumos cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku veterinārmedicīniskā aprūpe 2014. gadā no Rīgas ielām tika paņemti negadījumos cietuši 2018 kaķi un 111 suņi, no kuriem
sniegta veterinārmedicīniska palīdzība 1258 kaķiem un 85 suņiem, taču eitanazēti vai miruši 760
kaķi un 26 suņi.
Klaiņojošo suņu izķeršana Rīgas administratīvās teritorijas robežās - 2014.gadā no Rīgas ielām tika
izķerti 707 klaiņojoši suņi.

2014.-2020.

U9.1. Veicināt nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda renovāciju
Biežāk sastopamām tipveida ēku sērijām renovācijas
paraugprojektu izstrādes organizēšana
9.1.1.

9.1.2.

Atbalsts ESKO un citu progresīvu organizāciju un
finansēšanas formu darbībai daudzdzīvokļu māju
renovācijā

REA (sadarbībā ar
RPA „Rīgas
pilsētas arhitekta
birojs”)
2014.
SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”

Rīgas pilsētas
pašvaldība
SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks” un
SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”

Darbība kavējas sakarā ar valsts reglamentējošo dokumentu maiņu energoauditu un māju
renovācijas procesam, kā arī ar būvnormatīvu maiņu 2014.gadā. Pasākumi tiks uzsākti 2015.gada
4.ceturksnī.

!

Darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums.

2014.-2020.

Pašvaldības uzņēmumu piesaistīšana ESKO darbībai

9.1.3.

!

2014.-2020.

Sākotnējās informācijas izpēte par ESKO darbības principiem un to pielietošanu uzņēmuma
apsaimniekošanā esošajām mājām. Organizētas tikšanās ar ESKO darbības procesā iesaistītajām
pusēm (ERAB, biedrība „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs”, siltumražotājiem,
projektētājiem, būvuzņēmejiem u.c. ). Izvērtēti pastāvošie ESKO sadarbības līgumi, uzsākta
iedzīvotāju informēšana par iespēju izmantot ESKO modeli mājokļu renovācijā, veikta dzīvokļu
īpašnieku kopsapulču organizēšana par dzīvojamo māju renovācijas nodrošināšanu izmantojot ES
finansējumu.
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Iedzīvotāju sapulču organizēšana, lai pieņemtu
lēmumus par dzīvojamo māju renovāciju
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

9.1.5.

Iedzīvotāju sapulču organizēšana, lai pieņemtu lēmumus par dzīvojamo māju renovāciju:
- Organizētas 33 dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces par nepieciešamību veikt
energoauditus un māju renovāciju.
- Informēti dzīvokļu īpašnieki (elektroniski, telefoniski un klātienē) par pašvaldības līdzfinansējuma
pieejamību tehniskās dokumentācijas izstrādei un par dzīvojamo māju renovēšanu.
Tiešā komunikācija ar dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām un pārliecināšana par
nepieciešamību renovēt dzīvojamās mājas.

2014.pastāvīgi

Daudzdzīvokļu māju energoauditu un energosertifikātu
izstrādes organizēšana
9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

REA

Publiski pieejamas datubāzes izveidošana un
uzturēšana centralizētai siltumapgādei pievienotiem
namiem par faktisko
ēku energoefektivitāti iepriekšējā gadā

REA

Inovatīvu tehnoloģiju, iekārtu un risinājumu ieviešanas
veicināšana
REA
ēku energoapgādē

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

Pabeigti 80 māju
energoauditi un energosertifikāti.
Process kavējas saistībā ar valsts reglamentējošo dokumentu maiņu energoauditu procesam. Tiek
gatavots jauns uzsaukums pēc MK noteikumu apstiprināšanas.

2014.-2020.

Datubāzē ievadītas ap 3000 māju.
Līdz šim darbs veikts vairāku starptautisko projektu ietvaros, piesaistot epizodiski līgumdarbiniekus,
taču šo praksi turpināt nav efektīvi. REA trūkst cilvēkresursu un finansējuma. Nepieciešams
optimāls risinājums šim jautājumam, jo REA trūkst cilvēkresursu un finansējuma.

2014. pastāvīgi

Pabeigts un ieviests E-katalogs ar paraugprojektiem. Iekļauti 16 projekti.
Process turpinās nepārtraukti, E-katalogam tiek gatavots papildinājums.

2014.-2020.

U9.2. Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo rajonu renovāciju un labiekārtošanu
9.2.1.

9.2.2.

Tematiskais plānojums „Mājokļu attīstības plāns”
Esošās situācijas daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju rajonos izvērtēšana un to sanācijas un
humanizācijas rīcības plānu sagatavošana

RD PAD
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”,
izpilddirekcijas,
RPP

Tematiskais plānojums tiek izstrādāts.

2014.-2015.
!

2014.-2020.

Netika piešķirts finansējums.

XXX
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Izvietoti 30 soli, 22 atkritumu urnas Daugavas promenādē un Pļavnieku parkā, 7 atkritumu
savākšanas vietas ar atkritumu šķirošanu Dārziņu apkaimē.
Tiek kontrolēts, lai tiktu noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu starp atkritumu
radītājiem un atkritumu apsaimniekotājiem.
Veikta dabas pamatņu un pašvaldības īpašumā esošo teritoriju sakopšana un uzturēšana (tai skaitā
sadzīves un lielgabarīta atkritumu izvešana no pašvaldības teritorijām - 2930 m3 apjomā).
Veikta atkritumu urnu atjaunošana AB dambja teritorijā.

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”,
izpilddirekcijas,
RD MVD
Vides pārvalde,
RD ĪD

9.2.3.

2014.-2020.

2014.g iztīrīta lietusūdeņu kanalizācija Murjāņu ielā un pazudušo lietus notekūdeņu restu iegāde un
uzturēšana.
Veikti labiekārtojumi zemes gabalā Rīgā, Maskavas ielā 430 (teritorijas sakārtošana, veloceliņa
izbūve).
Remonta darbu veikšana apsaimniekojamo māju apkaimes teritoriju labiekārtošanā. 2014.gadā
veikta visu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošo māju (pēc piederības adresēm)
izvietoto soliņu apsekošana, kas ir sadalīti pa veicamo darbu grupām. Soliņu remontdarbi un
nomaiņas darbi uzsākti 2014.gadā un turpināsies 2015.gadā. Atkritumu savākšana regulāri tiek
pielāgota iedzīvotāju vajadzībām gan izvietojuma, gan daudzuma ziņā, tiek uzkoptas piegulošās
teritorijas.

Kvalitatīvu un drošu rotaļlaukumu nodrošināšana
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

9.2.4.

Risināt daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju individuālo
transportlīdzekļu novietošanu (saglabājot zaļus
pagalmus)
9.2.5.

Iekškvartālu brauktuvju, trotuāru un pievedceļu
stāvokļa apzināšana un
to renovācija
9.2.6.

2014.-2020.

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”
2014.-2020.
Apsaimniekošanas
pārvalde

RD ĪD, RD SD
2014. Izpilddirekcijas (ZI) pastāvīgi

2014.gadā izveidots rotaļu laukumu reģistrs ar piederības sadalījumu pie SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks” un Rīgas izpilddirekcijas bilancēm. Pamatojoties uz reģistra informāciju, tiek plānota
iespējamo atjaunošanas darbu secība, veco standartiem neatbilstošo elementu demontēšanas
darbi. 2014.gadā uzsākts darbs pie bīstamo rotaļu laukumu elementu demontāžas.
Izstrādāta un apstiprināta transportlīdzekļu novietošanas kārtība - caurlaižu izsniegšana
iedzīvotājiem, lai nodrošinātu, ka māju piesaistītajās teritorijās. transportlīdzekli novieto konkrētās
mājas iedzīvotājs. Zālāju zonu kopšana un atjaunošana – katru gadu tiek veikta melnzemes piegāde
un iestrāde pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju piesaistītajās teritorijās, kur tas ir nepieciešams.
Dzīvokļu īpašnieku informēšana par teritoriju labiekārtošanu un stāvlaukumu izveidošanas iespējām
– dzīvokļu īpašniekiem pēc pieprasījuma tiek sniegta informācija par teritoriju labiekārtošanas
izmaksām un dzīvokļu īpašnieku kopību lēmumu pieņemšanas kārtību.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas pārziņā esošajās teriotorijās pārskata gadā veikta iekškvartālu,
piebraucamo ceļu asfaltēšana un ietvju bruģēšana 34 635 m² platībā.
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas pārziņā esošajās teriotorijās iekškvartālu piebraucamo ceļu un
koplietošanas ceļu un teritoriju remonta darbi veikti 10 objektos, 44 978 m2 teritorijā.
Atjaunots iekškvartālu, satiksmes joslu un ietvju segums – asfaltbetona 40808m², bruģis - 19621² .

XXX

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

rezultāts
sasniegts daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

U9.3. Veicināt mājokļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem
Renovējamās dzīvojamās mājās pacēlāju ierīkošana un
servisa dzīvokļu paredzēšana personām ar
funkcionāliem ierobežojumiem
9.3.1.

RD LD, RD MVD,
Rīgas
pilsētas
pašvaldība, SIA
„Rīgas namu
pārvaldnieks”

2014. pastāvīgi
(MVD)

Personu ar funkcionāliem ierobežojumiem dzīvojamās mājās 2014.gadā uzstādīti 8 pacēlāji.
58 personām piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai.

Pacēlāju ierīkošana un servisa dzīvokļu paredzēšana tiek iekļauta sociālās dzīvojamās mājas Aglonas
iela 35, k-3 un Dolomīta iela 1, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ieriķu iela 28 pārbūves
projektos.

U9.4. Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo mājokļu renovāciju un infrastruktūras uzturēšanu un uzlabošanu

9.4.1.

Iedzīvotāju izvietošana no dažādu sociālo grupu
kopdzīvojamām
mājām, dalība renovācijas projektu izstrādāšanā un
renovācijas organizēšanā

RD MVD

2014. pastāvīgi

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekojamo
īpašumu
infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana

Izstrādāti pārbūves projekti sociālām dzīvojamām mājām Aglonas ielā 35, k-3 un Dolomīta ielā 1 un
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ieriķu ielā 28. 2014.gadā tika veikta iedzīvotāju izvietošana no
dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Ziepju ielā 11, bet netika piešķirti līdzekļi projekta
izstrādei.

1. Pārvaldāmo māju veicamo kārtējo remontdarbu apjoma un efektivitātes paaugstināšana.
2. Elektroapgādes sistēmas kvalitatīvas tehniskās uzturēšanas nodrošināšana un jaunu tehnoloģiju
ieviešana.
3. Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana pārvaldīšanā
esošajās dzīvojamās mājās un pamatpakalpojuma kvalitātes uzlabošana.
4. Dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārņemšana RNP apkalpošanā un vienotās
rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas ieviešana RNP pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu mājās,
kurās trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība.

5. RNP pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju atbilstības nodrošināšana spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ugunsdrošības prasības.
6. Izgaismoto ēku numuru zīmju uzstādīšana.
7. Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas nodrošināšana.
8. Tehniskās apsardzes un piekļuves kontroles risinājumu ieviešanas veicināšana RNP pārvaldīšanā
esošajās mājās.
Aktivitātes tiek īstenotas pašvaldības valdījumā esošajās daudzdzīvokļu mājās.

9.4.2.

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

2014. pastāvīgi

Remonta darbu veikšana apsaimniekojamo māju infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai.
Veikts:
- Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana ēkām virs 9 stāviem (21
objekts).
- Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada atjaunošana ēkām virs 9 stāviem (53 objekts).
- Elektroinstalācijas un izolācijas pretestības mērījumu veikšana pārvaldīšanā esošajās mājās (49
adresēs).
- Dūmvadu tīrīšana pārvaldīšanā esošajās mājās (1490 mājās).
- Ventilācijas kanālu tīrīšana pārvaldīšanā esošajās mājās (664 mājās).
- Dzīvojamo ēku koplietošanas telpu atbilstības nodrošināšana ugunsdrošības noteikumu prasībām.
Regulāri tika veiktas ugunsdrošības plānotās un neplānotās pārbaudes Sabiedrības pārvaldīšanā
esošajās dzīvojamās ēkās. Pēc ugunsdrošības pārbaudēm konstatētie pārkāpumi tiek novērsti,
sadarbībā ar Sabiedrības struktūrvienībām.
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Uzsākta dzīvokļu īpašumos vienotu ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu pārvaldīšanā esošajās mājās.
- Aukstā ūdens ievada mezglu sakārtošana dzīvojamās mājas (4 objekti).
- Ūdens spiediena paaugstinošo sūkņu staciju izbūve un modernizācija. Nomainītas 13 sūkņu
stacijas.
- Liftu modernizācija. Veikti remontdarbi 80 objektos.
- Elektroenerģijas taupības risinājumu ieviešana. Elektroenerģijas taupības pasākumi tiek realizēti,
nomainot esošās apgaismes sistēmas uz LED un citiem energoefektīvajiem gaismekļiem, kā arī
gaismekļiem ar kustības un/vai krēslas sensoru un laika releja apgaismes vadību. Komunālais
apgaismojums tika renovēts 72 mājās.
- Signalizācijas ierīkošana ēku bēniņos, ISM, pagrabtelpās un liftu motortelpās, aukstā ūdens ievada
mezglos. Vairākkārtīgi un regulāri tika piedāvāts iedzīvotajiem ierīkot signalizāciju ISM un liftu
mašīntelpās, gan mutiski iecirkņu inženieru pieņemšanas laikos, gan aptaujas veidā. Rezultātā
signalizācija tika uzstādīta ap 50 objektiem, kuros iepriekš signalizācijas sistēma nebija uzstādīta.

2014.gadā ar RNP iekšējo resursu spēkiem tika palielināts plānoto remontdarbu objektu skaits par
98 % (no 2 objektiem uz 94 objektiem). Lai realizētu remontdarbu veikšanu, tika palielināts
kvalificētu būvstrādnieku skaits, izveidota materiālu un instrumentu loģistikas sistēma, piesaistot
RNP rīcībā esošo transportu, kā arī izmantojot materiālu piegādātāju piegādes iespējas.
Turpināt aktīvu iesākto
daudzdzīvokļu māju renovācijas veicināšanu,
nodrošinot nepieciešamo informāciju, konsultācijas un
citus atbalsta pasākumus

Konsultāciju sniegšana ieinteresētajiem iedzīvotājiem saistībā ar jauno būvniecības likumu un
vienkāršotās renovācijas procesu, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana pēc iedzīvotāju
pieprasījuma (tehniskās inventarizācijas lietas, bezmaksas apliecinātas dokumentu kopijas)

REA
SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

9.4.4.

2014.-2020.

1. Konsultāciju sniegšana māju pilnvarotajām personām un dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamo
māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas un energoefektivitātes pasākumiem.
2. Informatīvu sanāksmju un prezentāciju rīkošana dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un to
pilnvarotajām personām, dalība semināros par dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas un
energoefektivitātes pasākumiem.
3. Kompleksu atbalsta pasākumu īstenošana energoefektivitātes projektu popularizēšanai.
Aktivitāte tiek īstenota pašvaldības valdījumā esošajās daudzdzīvokļu mājās.
Atbalsta pasākumu īstenošana daudzdzīvokļu māju renovācijas veicināšanā - dzīvokļu īpašnieku
kopsapulču organizēšana, informatīvo materiālu ievietošana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”
mājaslapā www.rnparvaldnieks.lv. Patstāvīgi notiek dzīvokļu īpašnieku informēšana par
siltumenerģijas sistēmas pārbūves un siltumenerģijas padeves regulēšanas iespējām.
Dalība valsts organizētā kampaņā „Dzīvo siltāk”.
2014.gadā sniegtas 145 tiešās konsultācijas, 263 telefonkonsultācijas un 14 konsultācijas ar
vēstulēm .
Sadarbībā ar iedzīvotājiem tiek dotas atļaujas dzīvokļu uzlabošanai vienkāršotās renovācijas
procesa ietvaros. Sadarbībā ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu notiek pakāpeniska
veco logu nomaiņa uz jauniem PVC materiāla logiem.

Vienkāršās renovācijas projektu īstenošana un lokālu
energoefektivitātes pasākumu (bēniņu siltināšana, logu
nomaiņa,
durvju nomaiņa, siltumtrašu
izolācijas nomaiņa) īstenošana

Pārvaldāmo māju ēku remontdarbu veikšana - lokālo energoefektivitātes pasākumu īstenošana.
Aktivitāte tiek īstenota pašvaldības valdījumā esošajās daudzdzīvokļu mājās.
REA

REA
SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

9.4.5.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksā renovācija

9.4.6.

XXX

2014.-2020.

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”, SIA
„Rīgas
pilsētbūvnieks”,
ESKO
firmas, dzīvokļu
īpašnieku
biedrība, dzīvokļu
īpašnieku
kooperatīvā
sabiedrība

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Ēku lokālo energoefektivitātes pasākumu īstenošanas remonta darbu veikšana.
- 33 dzīvojamās mājās veikta ieejas durvju un logu blīvēšana ar blīvgumijām.
- 223 dzīvojamās mājās veikta aizvērējmehānismu uzstādīšana ārdurvīm.
- 51 dzīvojamā mājā nodrošināta siltuma izolācija apkures sistēmas cauruļvadiem un karstā ūdens
cauruļvadiem, kuri atrodas neapkurināmās telpās.
- Realizēti bēniņu siltināšanas darbi RNP brigāžu spēkiem (28 objekti).
- Izstrādāti tehniski un ekonomiski pamatoti risinājumi pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšanai, nodrošinot dzīvokļu īpašnieku
apkures rēķinu samazināšanu, dzīvokļu mikroklimata un ēku konstruktīvo elementu tehniskā
stāvokļa uzlabošanu. Dzīvokļu īpašnieki apstiprināja darbus 8 objektos. Sekmīgai pasākuma
īstenošai sniegts arī atbalsts konsultāciju veidā.
Rekonstrukcijas projektu īstenošana Ieriķu ielas 28 un Aglonas ielas 35, k-1 dzīvojamām mājām.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fasādes atjaunošanas projektu ieviešana (ERAF līdzfinansējums).
Aktivitāte tiek īstenota pašvaldības valdījumā esošajās daudzdzīvokļu mājās.
2014.gadā renovētas 8 mājas:
1.Pārslas iels 16,
2. Finiera iela 15 (bij.Platā iela 28,k.2),
3. Berģu iela 160,k.5,
4.Brīvības bulv.300,
5.Lielvārdes iela 123,
6.Mastu iels 8/1,
7.Lielvārdes iela 115,
8.Kazarmu iela 3.

2014. pastāvīgi
(REA)

Kompleksu renovācijas projektu īstenošana 2012.-2015. gados, ES līdzfinansējums:
1) DMS/3.4.4.1.0/11/09/328 "Daudzdzīvokļu mājas Bauskas ielā 51, Rīga - siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi" (pabeigta īstenošana 2014. gadā)
2) DMS/3.4.4.1.0/12/10/0540 "Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Platā ielā 28 k2" (pabeigta īstenošana 2014. gadā)
3) DMS/3.4.4.1.0/12/09/639 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Vīlipa ielā 10”
4) DMS/3.4.4.1.0/13/10/085 „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā
Dārza ielā 38A, Rīgā”
5) DMS/3.4.4.1.0/13/10/173 „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā
A.Dombrovska ielā 49, Rīgā”

6) DMS/3.4.4.1.0/12/10/195 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Altonavas ielā
22”
7) DMS/3.4.4.1.0/12/10/194 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Altonavas ielā
22A”
8) DMS/3.4.4.1.0/13/10/217 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Ļermontova ielā
8”
9) DMS/3.4.4.1.3/13/060 “Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Atpūtas ielā 2A”
10) DMS/3.4.4.1.0/13/11/059 „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Daudzeses ielā
1”.
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Pasākums ietvaros veiktās aktivitātes:
1. Patstāvīgie ēku vizuālie apsekojumi.
2. Ēku tehniskā apsekošana tehnisko projektu izstrādes ietvaros.
Aktivitāte tiek īstenota pašvaldības valdījumā esošajās daudzdzīvokļu mājās.

2014. pastāvīgi

Patstāvīgie ēku tehniskie apsekojumi (iekļaujot veicamo darbību uzskaitījumu) saskaņā ar
normatīvajiem regulējumiem un uzņēmuma iekšējo kārtību. Ēku tehniskā apsekošana, izstrādājot
tehniskos projektus ēku renovācijai. Tehniskās dokumentācijas izstrāde ēku renovācijas
pasākumiem:
- Izstrādāti 11 tehniskās apsekošanas atzinumi;
- Izstrādāti/izstrādes stadijā 11 renovācijas projekti.
U9.5. Paplašināt pašvaldības īres un sociālo mājokļu fondu

9.5.1.

9.5.2.
9.5.3.

9.5.4.

Jaunu daudzdzīvokļu sociālo
dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu īres dzīvojamo māju
būvniecība/ierīkošana
Ērtas pašvaldības īres un sociālo dzīvokļu piešķiršanas
kārtības nodrošināšana
Pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda
paplašināšana
Pašvaldības dzīvojamā fonda paplašināšana (t.i.,
pašvaldības īres dzīvokļi) saskaņā ar Rīgas
pašvaldības dzīvojamā fonda
attīstības programmu 2014.— 2018.gadam

SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”
RD MVD

2014. gadā ekspluatācijā nodotas sociālās dzīvojamās mājas Imantas 8. līnijā 1, k-1, k-2, k-3 .
2014. pastāvīgi

RD MVD

2014. pastāvīgi

SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”

2014.

Rekonstrukcijas projektu īstenošana Ieriķu ielas 28 un Aglonas ielas 35, k-1 dzīvojamām mājām
2014. gadā tika reģistrēti 1107 līgumi un pagarināti 2246 sociālo dzīvokļu īres līgumi.
Rekonstrukcijas projekta īstenošana Aglonas ielas 35, k-1 sociālajai dzīvojamai mājai.

Rekonstrukcijas projekta īstenošana Ieriķu ielas 28 dzīvojamai mājai.
SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”

2017.

U9.6. Izstrādāt dzīvojamā fonda monitoringa sistēmu
9.6.2.

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
pārvaldīšanā esošā dzīvojamā fonda
monitoringa sistēmas izstrādāšana

SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”

XXX

Izveidota sistēma darbu apzināšanai un uzraudzībai.

2014.

U9.7. Veicināt iedzīvotāju attieksmes un negatīvā pieraduma maiņu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos
Informatīvo materiālu par
daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas jautājumiem sagatavošana un
izplatīšana

9.7.1.

Kopā ar Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru tika pārstrādāti RD MVD pakalpojumu
apraksti, kā arī 2014. gadā strādāts pie jaunās RD MVD tīmekļa vietnes izstrādes.
Pasākums ietver šādas aktivitātes:
1. Klientu attieksmes monitoringa sistēma.
2. RNP reputācijas uzlabošanas aktivitātes saskarsmē ar klientiem un sabiedrību.
3. Jaunās paaudzes ūdens patēriņa skaitītāju (ar attālinātās nolasīšanas sistēmu) uzstādīšanas
popularizēšana.
4. Atkritumu šķirošanas popularizēšana uzņēmumā un klientu vidū.

RD MVD

2014. pastāvīgi

Klientu vadības sistēmas (CRM) ieviešana. Noslēgts līgums ar SIA „Lattelecom” par vienota
informācijas centra un klientu telefonisko kontaktu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšanu.
Klientu vadības sistēma (CRM) ir ieviesta – klientu zvani tiek saņemti uz tālruņa numuru 8900 –
zvani tiek apstrādāti, un, ja tas ir nepieciešams, informācija tiek sūtīta darbu rīkotājiem vai to
palīgiem un namu pārziņiem.
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Klientu attieksmes monitoringa sistēma. Uzņēmumā izveidota klientu iesniegumu un sūdzību
statistikas un cēloņu ikmēneša analīzes sistēma, uz kuras pamata tiek koriģēta un pilnveidota
atbildīgo struktūrvienību darbība.
RNP vortāla www.e-parvaldnieks.lv pilnveidošana, klientiem nodrošinot iespēju veikt dzīvojamo
māju īpašnieku balsošanu par kopīpašuma jautājumiem. Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem
nodrošināta iespēja paust viedokli vortālā www.e-parvaldnieks.lv jautājumos, kas saistīti ar mājas
apsaimniekošanu. 2014.gadā veikta Sabiedrības klientu aptauja par Sētnieku darbu; Par
energoaudita un mājas siltināšanu nepieciešamību.
Informatīva materiāla izvietošana SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” masu mēdijos par
energoefektivitātes pasākumu īstenošanas ieguvumiem un procesu. (uzņēmuma mājas lapā
www.rnparvaldnieks.lv , un citos plašsaziņas līdzekļos).
Pasākums ietver šādas aktivitātes:
1. Konsultāciju sniegšana māju pilnvarotajām personām un dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamo
māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas un energoefektivitātes pasākumiem.
2. Juridisko konsultāciju sniegšana klientiem jautājumos par dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku
kopsapulču organizēšanu un lēmumu pieņemšanu.
3. Dzīvojamo māju pilnvaroto pārstāvju apmācības atbilstoši RNP apstiprinātajām mācību
programmām.

Informatīvo iedzīvotāju sapulču organizēšana
daudzdzīvokļu mājās,
kas atrodas pašvaldības
pārvaldījumā

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

9.7.2.

4. Informatīvu sanāksmju un prezentāciju rīkošana dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un to
pilnvarotajām personām, dalība semināros par dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas un
energoefektivitātes pasākumiem.
5.Informatīvo sapulču organizēšana dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kas
atrodas pašvaldības pārvaldījumā.

2014. pastāvīgi

Informatīvo sapulču organizēšana un konsultāciju sniegšana ar mērķi veicināt iedzīvotāju
attieksmes un negatīvā pieraduma maiņu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
jautājumos:
- Organizētas 67 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces. Sapulcēs piedalās
namu pārziņi un namu apsaimniekotāji un iecirkņu vadītāji.
- Veiktas 11 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku aptaujas.
- Sniegtas konsultācijas dzīvokļu īpašniekiem dažādos jautājumos.
- Pēc dzīvokļu īpašnieku vai dzīvojamās mājas pilnvarotā pārstāvja lūguma sagatavoti dokumentu
(sapulču protokolu, pilnvaru, aptaujas anketas, balsošanas protokolu u.c.) paraugi.
Juridisko konsultāciju sniegšana jautājumos par dzīvokļu īpašnieku sapulču organizēšanu.

9.7.3.

Tematisko semināru, lietpratēju diskusiju kluba
semināru, atvērto durvju dienu pie renovētiem
daudzdzīvokļu namiem organizēšana par māju
renovācijas ekonomisko
pamatojumu, labākās prakses piemēriem un
ieteicamiem renovācijas risinājumiem un to kvalitāti

2014.gadā REA organizējusi 9 tematiskos seminārus, piedalījusies ar prezentācijām 15 citos
tematiskos semināros, organizējusi 5 lietpratēju diskusiju seminārus un atvērto durvju dienas pie 6
renovētiem namiem.
REA

2014. pastāvīgi

U9.8. Veicināt publiskās ārtelpas revitalizācijas pasākumus
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Tematiskais plānojums „Ainavu
plāns”
„Radi Rīgu” publiskās ārtelpas projektu ieviešana

9.8.2.
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Tematiskais plānojums tiek izstrādāts.

RD PAD

2014.-2020.

RD PAD,
izpilddirekcijas (PI) 2014.-2020.

Dižozola ielas projektam ir sagatavots darba uzdevums tehniskā projekta iepirkumam.
Nepieciešams atrisināt īpašumu jautājumus.
Iekšpagalmu talku sakopšanas darbu atbalsts.
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U10.1. Veicināt Rīgas starptautisko sasniedzamību

10.1.1.

Līdzdarbība starptautiskā pasažieru
ātrgaitas dzelzceļa projekta „Rail Baltica” precizēšanā
un potenciālajā īstenošanā

RD PAD

2014.-2020.

Starptautiskās lidostas „Rīga” ērtas sasniedzamības
nodrošināšana ar Rīgas centru
10.1.4.

RD PAD

2014.-2020.

Rīgas pašvaldības interesēm atbilstošākais Rail Baltic trases variants tika ietverts un attēlots Rīgas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam.

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.g. minēts, ka tiks nodrošināts ērts savienojums ar
starptautisko lidostu „Rīga”. Turpmākai izvērtēšanai (saskaņā ar Rail Baltic projektu) paredzēti divi
varianti:
a) vilciena savienojums;
b) ātrgaitas tramvajs caur Mārupes novada teritoriju ar pieslēgumu pie ilgtermiņa stāvparka
Mārupes novada teritorijā.

U10.2. Attīstīt tranzīta infrastruktūru atbilstoši Eiropas transporta tīkla (TEN-T) plāniem
Labas un efektīvas Rīgas brīvostas sasaistes
nodrošināšana ar pārējo
nacionālas nozīmes un
starptautiskas nozīmes (TEN-T) transporta tīklu
Rīgas brīvostas pievedceļu izbūve:
Daugavas labais krasts:
Austrumu maģistrāles posma (Ieriķu iela–
Vietalvas iela) pabeigšana – satiksmes pārvads
pār dzelzceļa līniju Rīga–Skulte ar pievedceļiem:
1.kārta. Satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju
Rīga–Skulte ar pievedceļiem;
2.kārta. Tvaika ielas rekonstrukcija;
3.kārta. Tvaika ielas, Ganību dambja, Duntes
ielas un Tilta ielas krustojuma rekonstrukcija;

10.2.2.

Rīgas brīvostas savienojums ar Austrumu maģistrāli
Rīgā (Laivinieku iela no Jaunciema gatves līdz
Mangaļsalai, ieskaitot tiltu pār Audupi, un satiksmes
pārvads pār dzelzceļa
līniju Rīga–Skulte).
Daugavas kreisais krasts:
Eiropas komunikāciju tīklu projekta „Rīgas pilsētas un
Rīgas ostas integrēšana TEN–T tīklā” ietvaros „Rīgas
brīvostas savienojuma ar
ViaBaltica dienvidu ievadu Rīgā (Raņķa dambja
un Vienības gatves, Mūkusalas ielas savienojums)”;

RD SD

2014.-2020.

XXX

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

Dienvidu maģistrāles 4.kārta (Ziepniekkalna
iela–Vienības gatve);
Daugavgrīvas ielas rekonstrukcija:
posmā no Lidoņu ielas līdz Podraga ielai;
posmā no Podraga ielas līdz Zilajai ielai;
posmā no Zilās ielas līdz Platajai ielai; posmā no Ūdens
ielas līdz Tvaikoņu ielai;
Buļļupes tilta pieeju rekonstrukcija (Flotes iela,
Piestātnes iela un Gaigalas iela)
U11.1. Nodrošināt kvalitatīvu un drošu satiksmes infrastruktūru
11.1.1.

Tematiskā plānojuma „Transporta
attīstības plāns” izstrāde

Tematiskais plānojums tiek izstrādāts.
RD PAD

2014.-2015.

RD SD

2014.-2020.

Satiksmes infrastruktūras tīkla attīstīšana (būvniecība
un rekonstrukcija, būtiski mainot funkciju un apjomu): tunelis zem dzelzceļa, lai savienotu Ģertrūdes ielu ar
Daugavpils ielu;
- Anniņmuižas bulvāra un Anniņmuižas ielas
savienojums posmā no Jūrmalas gatves līdz Jūrkalnes
ielai;

11.1.2.

Eksporta ielas izbūve

!

Projekts novecojis, zaudējis aktualitāti.

Dzelzavas ielas izbūve (no Ulbrokas ielas
līdz Juglas ielai).
Lietusūdens kanalizācijas kolektoru būvniecība Krasta
ielā
Lietusūdens kanalizācijas kolektoru būvniecība Viestura
prospektā no Meža prospekta

!

Esošās satiksmes infrastruktūras tehniskā stāvokļa un
satiksmes
drošības uzlabošana, veicot
satiksmes infrastruktūras objektu būvniecību un
rekonstrukciju
Tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi: satiksmes pārvada pār
dzelzceļu Kārļa Ulmaņa gatvē rekonstrukcija;

XXX

Salu tilta komplekss: satiksmes pārvads
pār Krasta ielu;

Notiek projektēšanas darbi.

Salu tilta komplekss: Salu tilts pār Daugavu;

Notiek būvdarbi.

Salu tilta komplekss: Salu tilts pār Mazo Daugavu;

Notiek būvdarbi.

XXX

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

!

Salu tilta komplekss: satiksmes pārvads Lucavsalā;

2015.gadā tiks uzsākti projektēšanas darbi.

Salu tilta komplekss: estakāde pār Bieķengrāvi Kārļa
Ulmaņa gatvē;
Salu tilta komplekss: tilti pār Bieķengrāvi
(lejteces un augšteces pusē);

2015.gadā tiks uzsākti projektēšanas darbi.
Tiek gatavota projektēšanas dokumentācija. Lejteces tilta projekts ir pabeigts.

Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada
deformācijas šuvju rekonstrukcija.

XXX

Ielas:
- Murjāņu ielas rekonstrukcija (no Brīvības
gatves līdz Vangažu ielai);

!

Tadenavas ielas un Gatiņu ielas rekonstrukcija;

Netiks realizēts, sakarā ar to, ka projekts nedos uzlabojumus satiksmes kustībai.

Notiek projekta izmaiņas darbi.

Līksnas ielas rekonstrukcija;

!

Nav apstiprināta.

Misas ielas rekonstrukcija;

!

Nav finansējuma.

Buļļu ielas rekonstrukcija (no Kleistu ielas līdz
dzelzceļam);
Brīvības gatves vietējās joslas (no Ropažu ielas līdz
Juglas ielai) rekonstrukcija;
Mangaļu prospekta rekonstrukcija;

!

Nav finansējuma.

!

Nav finansējuma.

!

Nav atsavināti īpašumi.

!

Nav finansējuma.

XXX

Jūrkalnes ielas posma rekonstrukcija (no Apuzes ielas
līdz Irlavas ielai);
Konsula ielas un Skrīveru ielas rekonstrukcija;
Dziesmas ielas rekonstrukcija;
11.1.3.

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

Balasta dambja rekonstrukcija;

XXX
RD SD

2014.-2020.

Notiek projektēšanas darbi.

Prūšu ielas rekonstrukcija;

!

Nav finansējuma.

Komētas ielas rekonstrukcija;

!

Nav finansējuma.

Valdeķu ielas rekonstrukcija (no Ozolciema ielas līdz
Saulkalnes ielai);

!

Nav apstiprināta

Jāņavārtu ielas rekonstrukcija;

!

Nav finansējuma.

Baložu ielas rekonstrukcija;

!

Nav finansējuma.

Mores ielas rekonstrukcija;

!

Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas rekonstrukcija;
Spulgas ielas rekonstrukcija;

!

Dzelmes ielas rekonstrukcija;

!

Brekšu ielu rekonstrukcija;
Vētras ielas rekonstrukcija;
Akāciju ielas rekonstrukcija;

Nav finansējuma.
Notiek projektēšanas darbi.
Nav finansējuma.
Nav finansējuma.
Notiek projektēšanas darbi.

!

Nav finansējuma.
2015.g. uzsāks būvdarbus.

XXX
Krišjāņa Valdemāra ielas rekonstrukcija (no Zirņu ielas
līdz Upes ielai);
Eiženijas ielas rekonstrukcija;

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

!
!

Nav finansējuma.
Notiek projektēšanas darbi.

Mežrozīšu ielas rekonstrukcija no
Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas Nr.34;

Nav atsavināti īpašumi.

Dārziņu ielu rekonstrukcija;

!

Martas Rinkas ielas pieslēguma pie Augusta
Dombrovska ielas atjaunošana;
Turaidas ielas rekonstrukcija;

Nav finansējuma.

XXX
2015.gadā tiks uzsākti būvdarbi.

Krimuldas ielas rekonstrukcija;

!

Dandāles ielas rekonstrukcija;

Nav finansējuma.
Notiek projektēšanas darbi.

brauktuves un ietves rekonstrukcija posmā no
Zaķusalas krastmalas 1 līdz
Zaķusalas krastmalai 3

!

Lietusūdens novadīšanas sistēmas:
- lietusūdens kanalizācijas kolektoru remonts Kārļa
Ulmaņa gatvē;

11.1.4.

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

Nav finansējuma.

2015.gadā tiks uzsākti būvdarbi.

caurteku rekonstrukcija Murjāņu ielā, Spirgus ielā,
Jaunciema gatvē, Dārziņu
ielā, Jāņogu ielā

XXX

Satiksmes infrastruktūras tīkli: piebraukšanas pie
līdzvērtīgās zemes
kompensācijas fondā esošajiem zemesgabaliem
nodrošināšana:
jaunu ielu izbūve Juglā, kvartālā starp Juglas ielu,
Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru
un Juglas ezeru;

XXX

!

Nav apstiprināta.

Ielejas ielas un Asnu ielas posma rekonstrukcija;

!

Nav finansējuma.

jaunu ielu izbūve Imantā – Ceriņu iela, Vērgales iela

!

Nav finansējuma.

RD SD

2014.-2020.

XXX
Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu veikšana
saskaņā ar Rīgas
pilsētas satiksmes drošības „Balto grāmatu 2010.2014.gadam”:
- luksoforu rekonstrukcija un būvniecība;
- regulējamu gājēju pāreju izveidošana;
- redzamības pilnveidošana pie gājēju pārejām un
krustojumiem;
- brauktuvju sašaurināšana un drošības
saliņu izbūve pie gājēju pārejām;
- gājēju drošības barjeru uzstādīšana;
dzīvojamo zonu izveide;
automobiļu pieļaujamā
braukšanas ātruma samazināšana;
u.c. pasākumi

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

XXX

RD SD

2014.

Izstrādāt Rīgas pilsētas satiksmes drošības „Balto
grāmatu 2015.- 2019.gadam”

!

Pilsētas ielu seguma periodiskā atjaunošana:
- Paula Lejiņa iela no Anniņmuižas bulvāra
līdz Rostokas ielai;
- Progresa iela no mājas Nr.6 līdz mājai Nr.20;
- Ozolciema iela no Valdeķu ielas līdz Mežkalna ielai;
- Frīdriha Candera iela;
- Pavasara gatve;
- Aviācijas iela no Rasas ielas līdz Ikšķiles ielai;
- Rūjienas iela;
- Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela no Andreja Saharova
ielas līdz Ilūkstes ielai;
- Senču iela no Brīvības ielas līdz Hospitāļu ielai;
- Pūces iela no Gunāra Astras ielas līdz Stirnu ielai;

XXX

Kurmju iela;
- Emmas iela no Augusta Dombrovska ielas
līdz Rūpnīcas ielai;
- satiksmes pārvads Augusta Deglava ielā (brauktuve
virzienā uz centru);
- satiksmes pārvads pie Zemitānu stacijas;
- satiksmes pārvads pār Bieķengrāvi;
- Brīvības gatve no Silciema ielas līdz Šmerļa ielai;

XXX

Biķernieku iela no Lielvārdes ielas līdz
Ulbrokas ielai;

X

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Darbība nenotiek. Tiks sagatavota RDSD gadagrāmata.

Nav finansējuma.
!

XXX
Kārļa Ulmaņa gatve no Bauskas ielas līdz
satiksmes pārvadam;
- Senču iela no Brīvības ielas līdz Miera ielai;
- Braslas iela;

Gunāra Astras iela no Dzelzavas ielas līdz
Lielvārdes ielai;
- Nīcgales iela no Augusta Deglava ielas līdz Pildas ielai; Jaunciema gatve pa posmiem;
- Pildas iela no Piedrujas ielas līdz Dārzciema ielai;
- Juglas iela no Malienas ielas līdz Pāles ielai;
- Kārļa Ulmaņa gatve no Liepājas ielas līdz Lielirbes ielai;
- Brīvības gatve no Lielvārdes ielai līdz Gustava Zemgala
gatvei;
- Lielvārdes iela no Biķernieku ielas līdz
Brīvības gatvei;

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

XXX

Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela no Andreja Saharova
ielas līdz Ulbrokas ielai;
Kalnciema iela no Melnsila ielas līdz satiksmes
pārvadam;
Maskavas iela no Taisnās ielas līdz pilsētas robežai;
- Nīcgales iela no Dzelzavas ielas līdz Augusta Deglava
RD SD
ielai;
- Juglas iela no Malienas ielas līdz Biķernieku ielai;
- Brīvības gatve no Ropažu ielas līdz Lielvārdes ielai;
- Kārļa Ulmaņa gatve no satiksmes pārvada līdz Liepājas
ielai;
- Skanstes iela no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Sporta
ielai;

X

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
11.1.5.

Izpildes raksturojums

Nav finansējuma.
!

XXX
!

Nav finansējuma.

!

Nav finansējuma.

2014.-2020.

XXX

X

!

Brīvības iela no Gaisa tilta līdz Tallinas ielai;
- Krišjāņa Valdemāra iela no Kalpaka bulvāra līdz
Elizabetes ielai;
- Krišjāņa Valdemāra iela no Elizabetes ielas līdz
Bruņinieku ielai;
- Elizabetes iela no Brīvības ielas līdz Satekles ielai;
- Ilūkstes iela no Lubānas ielas līdz Augusta Deglava
ielai;
- Krasta iela no Ogres ielas līdz 13.janvāra ielai (pa
posmiem);
- Mūkusalas iela no Bauskas ielas līdz Salu tiltam (pa
posmiem);
- Pērnavas iela no Rūdolfa ielas līdz Augusta Deglava
ielai

11.1.6.

Pilsētas apkaimju iekškvartālu ceļu,
kas atrodas ārpus publiskā lietojumā esošā ielu tīkla,
attīstība un uzturēšana

Izpilddirekcijas

RD PAD,
RD SD,
Būvvalde

11.1.8.

Uzmērījumu veikšana pilsētas ielu segumu periodiskās
atjaunošanas
darbu apjomu kontrolei

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
!

Nav finansējuma.

Ielu tīkla sakārtošana sadarbībā ar attiecīgo kompetenču iestādēm – pievadi pie Ķengaraga
peldvietas ‘’Rumbula’’ un Mazjumpravmuižas teritorijas Daugavas krastmalā.

2014. pastāvīgi

Norādīts RV9 U9.2.6. Atjaunots iekškvartālu, satiksmes joslu un ietvju segums – asfaltbetona 40
808m², bruģis – 19 621² .
1. Papildu apgaismojuma ierīkošana gājēju pārejās (būvprojektos).
2. Detālplānojumu izstrādes ietvaros sadarbība ar attiecīgajām institūcijām noteikumu izstrādē par
satiksmes infrastruktūras un gājēju ielu tīkla pilnveidošanu un attīstību.
3. Adresācijas sakārtošanas projekta ietvaros tiek pārskatīts un pilnveidots ielu tīkls un risinātas
ielu, kā adresācijas objektu un kā pilsētvidē lietotu vietvārdu problemātikas. Virzot Rīgas domei
izskatīšanai lēmuma projektus par izmaiņām ielu nosaukumos un jaunu ielu nosaukumu
piešķiršanu.

Gājējiem paredzētās satiksmes infrastruktūras un gājēju
ielu tīkla pilnveidošana un attīstība
11.1.7.

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

2014. pastāvīgi

Uzmērījumi tiek veikti Būvvaldei sadarbojoties šajos jautājumos ar RD Satiksmes departamentu.
Būvvalde

2014. pastāvīgi
U11.2. Pilnveidot pašvaldības autostāvvietu sistēmu

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

Autostāvvietu infrastruktūras
attīstīšana un autostāvvietu
izvietojuma optimizēšana

RP SIA „Rīgas
satiksme”
RD SD

Ar autostāvvietu pakalpojuma sniegšanu saistīto
pakalpojumu
uzlabošana

RP SIA „Rīgas
satiksme”
RD SD

Transportmijas sistēmas stāvparku un ar tiem saistīto
pakalpojumu attīstīšana. Nodrošināta informācijas
pieejamība par transportmijas
sistēmas stāvparku pakalpojumiem un autostāvvietu
pakalpojumiem

2014.-2020.

2014.-2020.

Stāvparka un autostāvvietas nodrošināšana Rīgā, Ulbrokas ielā 13.
SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”
(sadarbībā ar RP
SIA „Rīgas
satiksme”)

2014.-2020.

XXX

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

U11.3. Nodrošināt ērtus, ātrus, pieejamus, drošus un videi draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

11.3.7.

11.3.8.

11.3.9.

Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība, lai
nodrošinātu kvalitatīvu,
pieejamu un vieglajam
autotransportam konkurētspējīgu
pārvietošanās veidu visām
sociālajām grupām
Informācijas par sabiedriskā
transporta un autostāvvietu
pakalpojumiem pieejamības
uzlabošana iedzīvotājiem
ZGT ieviešanas Rīgā projekta
2.posma realizācija (4.tramvaja maršruta pielāgošana
ZGT
parametriem un ZGT iegāde,
apakšstaciju un kabeļu saimniecības rekonstrukcija 6.
un 11.tramvaja
maršrutos, ražošanas ēku
rekonstrukcija Brīvības ielā 191)
2.tramvaja maršruta pielāgošana ZGT parametriem,
jaunu ZGT iegāde
2.tramvaja jaunās līnijas izbūve līdz starptautiskajai
lidostai „Rīga”, iekļaujot to esošā tramvaju maršrutu
tīklā (2.tramvaja maršruta
pagarinājums), jaunu ZGT iegāde

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

RP SIA „Rīgas
satiksme”

Jaunas tramvaja līnijas izbūve līdz Kaivas ielai (iekļaujot
esošo sliežu
posmu uz Zemitāna tilta) (Dreiliņi (Kaivas
RP SIA „Rīgas
iela)–Dzelzavas iela–Stacijas
satiksme”
laukums), jaunu ZGT iegāde
7.tramvaja maršruta pielāgošana ZGT parametriem,
jaunu ZGT iegāde
7.tramvaja maršruta pagarināšana līdz Rumbulai
(Šķērstes ielas un Mazjumpravas ielas rajonā), jauna
tramvaju depo izbūve un jaunu ZGT iegāde
Infrastruktūras modernizācija (sliežu
ceļi, vilces apakšstacijas, kontakttīkls, kabeļtīkls). Civilā
būvniecība, luksofori, satiksmes vadības centrs,
transportmijas sistēma, pieturvietas, depo
būvniecība (ZGT)

!

Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.

!

Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.

!

Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.

!

Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.

!

Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.

2014.-2020.

2014.-2020.

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

11.3.11.

11.3.12.

11.3.13.

XXX
Tramvaja līnijas pagarināšana līdz Berģiem

RP SIA „Rīgas
satiksme”

Sabiedrisko transportlīdzekļu
modernizēšana, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta
pieejamību
RP SIA „Rīgas
un pasažieru drošību un samazinātu negatīvo ietekmi satiksme”
uz vidi
Elastīgas biļešu sistēmas
nodrošināšana un tās pastāvīga pilnveidošana

Sabiedriskā transporta pakalpojumu
organizēšana vienotā autobusu un vilcienu maršrutu
tīklā, nodrošinot
lauku iedzīvotājiem iespējas nokļūt reģionālas nozīmes
attīstības centros un no tiem nacionālās nozīmes
attīstības centros un
galvaspilsētā

RP SIA „Rīgas
satiksme”
RP SIA „Rīgas
satiksme”,
RD SD,
VAS „Latvijas
dzelzceļš”,
AS „Rīgas
Starptautiskā
autoosta”

2014.-2020.

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
11.3.10.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
!

Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.

2014.-2020.

2014.-2020.

2014.-2020.

12.08.2013. starp Rīgas domi, VSIA „Autotransporta direkcija” un AS „Pasažieru vilciens” tika
noslēgts Sadarbības līgums par pasažieru pārvadāšanu pa dzelzceļu Rīgas pilsētas adm. terirorijas
robežās, nodrošinot RD noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus. Sadarbības līgums tika
noslēgts
līdz 31.08.2014. Līguma darbības laikā VSIA „Autotransporta direkcija” un AS „Pasažieru vilciens”
secinājuši, ka līgums nav izdevīgs un vienoties par līguma darbības termiņa pagarināšanu pusēm
neizdevās.

XXX

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

U11.4. Attīstīt velosatiksmes sistēmu un integrēt to kopējā satiksmes infrastruktūrā
Nepārtrauktas un pakāpeniskas
velosatiksmes sistēmas
(velosatiksmes infrastruktūra, informācija, izglītība)
attīstības
veicināšana, integrējot to kopējā pilsētas transporta
infrastruktūrā, prioritāri uzlabojot velosatiksmes
drošību pilsētas centrā:
- velojoslu ierīkošanas pilotprojekts Rīgas
centrā;
Akmens tilta pieejamības uzlabošana gājējiem un
velobraucējiem;

11.4.1.

XXX

gājēju un velosipēdu ceļš „Centrs- Ķengarags-RumbulaRD SD
Dārziņi”;
gājēju un velosipēdu ceļš „VecmīlgrāvisVecāķi”;

Notiek projektēšanas darbi.

2014.-2020.

Notiek būvniecība.

veloceļš „Imanta–Vakarbuļļi”.
veloceļš „Centrs–Torņakalns Ziepniekkalns”;
attīstīt velosatiksmes savienojumu starp
Rīgas Centrālo staciju, autoostu, Rīgas Centrāltirgu un
11.novembra krastmalu

!

Velosatiksmes infrastruktūras izbūve ielu,
tiltu, satiksmes pārvadu, tuneļu būvniecības
un rekonstrukcijas ietvaros

11.4.2.

Velonovietņu tīkla attīstības un multimodālas
pārvietošanās
veicināšana. Drošu velonovietņu ierīkošana
velobraucēju pieprasītās
vietās, sasaiste ar stāvparkiem, sabiedrisko transportu,
dzelzceļa
transportu

RD SD,
RP SIA „Rīgas
satiksme”,
VAS „Latvijas
dzelzceļš”,
AS „Rīgas
Starptautiskā
autoosta”

2014.-2020.

U11.5. Attīstīt „inteliģento” satiksmes vadības sistēmu
11.5.1.

11.5.2.

Satiksmes vadības centra darbības pilnveidošana
Luksoforu adaptīvās vadības
ierīkošana Brīvības gatvē un
Maskavas ielā

RD SD

2014.-2020.

RD SD

2014.-2020.

Nomainīta luksoforu vadības sistēma.
Notiek tehniskā projekta saskaņošana.

U11.6. Sekmēt jaunāko tehnoloģiju, ekonomiski izdevīgu transporta pakalpojumu attīstību

11.6.2.

XXX
Atbalsta programmas pārejai uz atjaunojamiem
energoresursiem
transporta sektorā un
nepieciešamās infrastruktūras
nodrošināšana
Elektromobiļu ātrās uzlādes tīkla shēmas izstrādāšana,
izmantojot pielāgotu RP SIA „Rīgas satiksme”
infrastruktūru

Publisko uzlādes punktu ierīkošana elektromobiļiem,
izmantojot pielāgotu RP SIA „Rīgas satiksme”
infrastruktūru
11.6.3.

11.6.4.

Elektromobiļu izmantošanas palielināšana pašvaldības
tehniskajos dienestos

REA,
RP SIA „Rīgas
satiksme”,
RD SD

X

!

Darbība
nenotiek

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Tiek strādāts pie elektrisko sabiedrisko TL ieviešanas , kuri aprīkoti ar ūdeņraža šūnu starptautiskā
projekta SUM Project ietvaros.

2014.-2020.

Shēma ir izstrādāta pētījuma „Elektromobiļu ātrās uzpildes staciju izvietošanas shēma Rīgā"
ietvaros.

Rīgas dome, REA,
RP SIA
2014.
„Rīgas satiksme”

XXX

Pašavldībā notiek darbs pie finansējuma piesaistes. Par valsts finansējumu ir ierīkota ātrās uzpildes
stacija Rīgā, Bauskas ielā 86, kā arī tiek veikti darbi otras stacijas ierīkošanai pie Motormuzeja.

Rīgas dome, REA,
RP SIA
„Rīgas satiksme” 2014.un
pastāvīgi
privātstruktūras
RD „Rīgas
satiksme”
RD SD

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

rezultāts
sasniegts daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
11.6.1.

Izpildes raksturojums

Uz 2015.gada aprīli Rīgas pašvaldības tehniskajos dienestos tiek izmantots 31 elektromobilis.
2014.pastāvīgi
U11.7. Nodrošināt vides pieejamību

11.7.2.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu pilnveidošana
vides pieejamības
nodrošināšanai atbilstoši
noteiktajām prasībām

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

U11.8. Veikt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par satiksmes infrastruktūras un organizācijas attīstību

11.8.1.

Aktivitātes sabiedrības informēšanai un izglītošanai,
t.sk. attiecīgu publisku pasākumu atbalstīšana un
organizēšana/koordinēšana,
informatīvo materiālu izstrāde un izdošana,
kampaņu/diskusiju
organizēšana u.tml.

RD SD,
RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

Velosezonas atklāšanas pasākuma maijā koordinācija.
Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumu koordinācija septembrī.
ES līdzfinansēta projekta „Personalizēta ceļojumu plānošana riteņbraucējiem” realizācija.
Rīgas velokonferences organizācija novembrī.

U11.9. Veicināt iekšējo ūdeņu kuģošanas, teritoriju un infrastruktūras attīstību
Normatīvo aktu un regulējumu izstrāde, t.sk.
ūdensmalu attīstībai, piestātņu izbūvei

11.9.1.

2014. gadā tika veikti labojumi divos saistošo noteikumu projektos („Kīšezera izmantošanas
noteikumi”, „Juglas izmantošanas noteikumi”) ūdenstilpju izmantošanai.
RD PAD,
RD MVD,
RD SD

2014.-2020.

RDSD piedalās Satiksmes ministrijas izveidotajā darba grupā par MK noteikumu projekta
„Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” sagatavošanu.
Pamatojoties uz RDSD priekšlikumiem tiek virzīti izskatīšanai grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras
drošības likumā (par deleģējumu pašvaldībām savā adm. teritorijā izdot noteikumus, nosakot
papildu nosacījumus kuģošanas līdzekļu satiksmei, kā arī savā adm. teritorijā licencēt pasažieru
komercpārvadājumus iekšējos ūdeņos.

U12.1. Veicināt ogļu izmantošanas nomaiņu mājsaimniecībās ar dabasgāzi vai atjaunojamiem energoresursiem

XXX

Informācijas sagatavošana un izplatīšana par kurināmā
maiņas lietderību
12.1.2.

RD MVD

X

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

Būvvalde,
RD MVD

rezultāts nav
sasniegts

Saskaņošana kurināmā maiņai objektos pēc
pieprasījuma

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
12.1.1.

Izpildes raksturojums

!

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Rīgas domes Siltumapgādes komisija darbojas pastāvīgi.

2014. pastāvīgi

Būvvalde respektē pasūtītāja vēlmi modernizēt apkures sistēmu.
Pamatojoties uz RD MVD kā pasūtītāja noslēgtajiem līgumiem (22.05.2014. līgums ar Nr.DMV-14128-lī/VĢMC Nr.4-11/86/1 un 09.05.2014. līgums ar DMV-14-117-lī), ir izstrādāta Rīgas pilsētas
gaisa piesārņojuma ar slāpekļa dioksīdu (NO2) un cietajām daļiņām (PM10) teritoriālo zonu karšu
tehniskā dokumentācija papīra formātā un zonu karšu formāti digitālā veidā.

2014. pastāvīgi

U12.3. Veicināt jaunu patērētāju un perspektīvo attīstības teritoriju pieslēgumu centralizētajai siltumapgādei

12.3.2.

Pilsētas attīstības teritoriju
siltumapgādes jautājumu risinājumu izvērtējums
atbilstoši Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcijai
2006.-2016.gadam

REA

Pasākums ir iekļauts Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā viedai pilsētai 2014.2020.gadam un ik gadus tiek iekļauts Rīcības plāna progresa ziņojumā. Līdz 2014.gadam
siltumapgādes attīstība pilsētā pilnībā atbilda koncepcijai.

2014. pastāvīgi

U12.5. Veicināt elektropārvades sadales sistēmu sakārtošanu

12.5.1.

Informācijas lapu un citu
skaidrojošo materiālu sagatavošana un izplatīšana
ievietošanai interneta
vidē par nepieciešamību sakārtot daudzdzīvokļu māju
iekšējos elektrosadales tīklus un drošību

Materiālu sagatavošana tiek plānota.
REA

2014. pastāvīgi

12.7. Nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus
Veikta ūdens ņemšanas vietas Rīgā, zemes gabalā ar kadastra Nr.0100 125 6866 sakārtošana.

12.7.1.

12.7.2.

12.7.3.

12.7.4.

12.7.7.

Projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Rīgā, 4.kārta” aktivitātes:
- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
paplašināšana Katlakalnā;
- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
paplašināšana Bolderājā;
- ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Baltezerā

SIA „Rīgas ūdens” 2014.

Ūdens attīrīšanas stacijas „Daugava- 1" un „Daugava-2"
SIA „Rīgas ūdens” 2014.
armatūras nomaiņa
Ūdens attīrīšanas stacijas „Daugava- 1" un „Daugava-2"
transformatora
SIA „Rīgas ūdens” 2014.
apakšstaciju rekonstrukcija
Ūdensgūtņu aku aprīkojuma
nomaiņa ūdensgūtnēs „Remberģi" un „Zaķumuiža"

Maģistrālā ūdensvada zemtekas 2XDN500 Mīlgrāvja
kanālā
rekonstrukcija

Būvdarbi pabeigti Bolderājā, notiek izpilddokumentācijas sakārtošana. Paredzamā nodošana
ekspluatācijā 2015.gada 3.ceturksnis.
Būvdarbi pabeigti Katlakalnā, notiek izpilddokumentācijas sakārtošana. Paredzamā nodošana
ekspluatācijā 2015.gada 3-4.ceturksnis.
Notiek ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā un ar to saistīto inženierkomunikāciju izbūve.

XXX
XXX

Būvdarbi noslēgušies 2014.gadā. Notiek darbs pie izpilddokumentācijas sakārtošanas.

SIA „Rīgas ūdens” 2014.-2015.
Notiek būvdarbi.
SIA „Rīgas ūdens” 2014.

XXX
Ūdensvada izbūve (saistīts ar kanalizācijas sūkņu
stacijas rekonstrukciju) Flotes ielā un
Parādes ielā

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
12.7.9.

Izpildes raksturojums

!
Notiek būvdarbi.

SIA „Rīgas ūdens” 2014.

12.7.10.

Ūdensapgādes tīklu izbūve Lauvas
ielas, Matīsa ielas rajonā

SIA „Rīgas ūdens” 2014.

12.7.11.

Sadalošo ūdensvada tīklu
atjaunošana

SIA „Rīgas ūdens” 2014.

!

Stratēģisko ūdensapgādes sistēmas aizbīdņu nomaiņa
un ūdens zonu izveide
12.7.12.

12.7.13.

12.7.15.

12.7.16.

12.7.17.

12.7.18.

12.7.19.

12.7.20.

12.7.21.

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

Plānots uzsākt iepirkumu par būvdarbu veikšanu 2015. gada februārī, lai ūdensvada izbūvi veiktu
vasaras apstākļos.

Šī ir aizbīdņu nomaiņas programma no 2014.-2020. gadam.
SIA „Rīgas ūdens” 2014.

Jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana
Čiekurkalna rajonā
Kanalizācijas pašteces vadu
atjaunošana:
- Vesetas iela;
- Emmas iela;
- Šarlotes iela;
- Ventspils iela
Ganību dambja rajona kanalizācijas tīklu izbūve no
Pētersalas ielas līdz Bukultu ielai
Kompleksu notekūdeņu attīrīšanas procesu attīstīšana
un dūņu
apsaimniekošanas optimizācija
Kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija:
- Daugavgrīvas iela 101;
- Ilūkstes iela 14;
- Dammes iela 4A;
- Spulgas iela 6

Lietusūdens kanalizācijas atdalīšana no sadzīves
kanalizācijas sistēmas

Lietusūdens kanalizācijas tīkla attīstība un
rekonstrukcija
Lietusūdens kanalizācijas DN1500 mm kolektora
rekonstrukcija Kārļa
Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Mārupītei

Notiek projekta priekšizpēte projektēšanas uzdevuma izstrādei.

SIA „Rīgas ūdens” 2014.-2015.

Vesetas iela - plānots uzsākt būvdarbu iepirkumu 2015.gada februārī, atlikts sakarā ar specifiskiem
darbiem, kurus nav ieteicams veikt ziemas apstākļos.
Emmas ielas kolektora sliktākais posms ir renovēts 2014.gadā.
Šarlotes iela - noslēgts būvniecības līgums, būvdarbu uzsākšanas datums – 01.03.2015.
Ventspils iela - būvdarbu iepirkuma uzsākšana plānota 2015. gada februārī.

SIA „Rīgas ūdens” 2014.-2015.

Noslēgts līgums. Par būvdarbu veikšanu Plānotais darbu uzsākšanas termiņš 01.03.2015.

SIA „Rīgas ūdens” 2014.-2015.

Veikta apsekošana tehnisko risinājumu izstrādāšanai.
SIA „Rīgas ūdens” 2014.-2018.
!
2014.- 2016.
2015.
SIA „Rīgas ūdens” 2015.-2016.
2016.

Pakāpenisks process- ielu, vai inženierkomunikāciju rekonstrukciju laikā tiek izvērtēta iespēja
atslēgt lietusūdeņus no sadzīves kanalizācijas.

RD SD (sadarbībā
ar SIA „Rīgas
2014.-2020.
ūdens”)
RD SD

2014.-2020.

RD SD

2014.-2017.

Kanalizācijas sūkņu stacijas Daugavgrīvas ielā 101 rekonstrukcijas projekta izstrāde atlikta pēc 2017.
gada, saistībā ar nepieciešamību veikt kanalizācijas hidrauliskā modeļa izstrādi un padziļinātu izpēti.
Kanalizācijas sūkņu stacijas Ilūkstes ielā 14 rekonstrukcija atlikta uz 2016.gadu.
Kanalizācijas sūkņu stacijas Dammes ielā 4a būvdarbu izpilde pārcelta uz 2015. gadu.
Kanalizācijas sūkņu stacijas Spulgas ielā 6 rekonstrukcijas realizācija pārcelta uz 2017.gadu.

Tiek paredzēta ielu rekonstrukcijas ietvaros.
!

Nav finansējuma.

XXX

12.7.23.

Mazajā Bolderājas ielā kolektora Ø 600 mm būvniecība
RD SD
L=300 m un ielas rekonstrukcija
Sūkņu stacijas likvidācija Stirnu ielā.
Jauna pašteces kolektora Ø 1500 mm būvniecība
RD SD

2014.-2020.

12.7.24.

Čiekurkalna 2.līnijā kolektora Ø 600 mm būvniecība
L=450 m

RD SD

2014.-2020.

RD SD

2014.-2020.

RD SD

2014.-2020.

RD SD

2014.-2017.

12.7.22.

12.7.25.
12.7.26.
12.7.27.
12.7.28.
12.7.29.
12.7.30.

Čiekurkalna 1.līnijā kolektora Ø 600, Ø 800 mm
būvniecība L=1200 m
Vienības gatvē kolektora Ø 800 – 700 mm būvniecība,
L=2,5 km
Dandāles ielas rekonstrukcija ar lietusūdens kolektora
izbūvi

RD SD

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Notiek būvniecība.

2014.-2017.

2015.gadā notiks projektēšanas darbi.

Augstrozes ielas un Atlasa ielas krustojumā kolektora Ø
RD SD
2014.-2020.
400 mm būvniecība L=250 m
Ūdens kvalitātes kontrole pirms novadīšanas pilsētas
RD SD (sadarbībā
lietusūdens kanalizācijas tīklā
2014.-2020.
ar RD MVD)
Nelegālo pieslēgumu lietusūdens kanalizācijas tīklam
likvidēšana

X

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

!

Nav finansējuma.

!

Nav finansējuma.

!

Nav finansējuma.

!

Nav finansējuma.
Nav pietiekama finansējuma un resursu.

2014. pastāvīgi

Nav pietiekama finansējuma un resursu.
U12.8. Nodrošināt videi draudzīgas atkritumu saimniecības attīstību

12.8.1.

12.8.2.

Tematiskais plānojums „Aizsargjoslu un aprobežojumu
tematiskais plānojums”
RD PAD
Atkritumu šķirošanas iespēju nodrošināšana tuvu
dzīvesvietai.
Četru lielgabarīta un šķiroto
atkritumu savākšanas laukumu izbūve

RD MVD

Plānojums tiek izstrādāts.
2014.- 2015.

RD MVD

Atkritumu saimniecības radītā vides piesārņojuma
samazināšana
12.8.4.

12.8.5.

Sadzīves bīstamo atkritumu
nodošanas vietu tīkla paplašināšana.
8 sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas punktu
izvietošana

RD MVD,
izpilddirekcijas

2015.gadā tiks izstrādāti un pieņemti MK noteikumi, kuros būs noteikti nosacījumi ES fondu
piesaistīšanai atkritumu apsaimniekošanai, it īpaši
atkritumu šķirošanai un pārstrādei. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem tiks pieprasīts
līdzfinansējums laukumu izbūvei.

!

2015. gadā tiks izstrādāti un pieņemti MK noteikumi, kuros būs noteikti nosacījumi ES fondu
piesaistīšanai atkritumu apsaimniekošanai, it īpaši
atkritumu šķirošanai un pārstrādei. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem tiks pieprasīts
līdzfinansējums laukumu izbūvei.

2014.-2015.

Viena bioloģiski kompostējamo atkritumu laukuma
izveidošana katrā Daugavas pusē
12.8.3.

!

2014.-2020.

Darbs norit pastāvīgi. 2014. gadā savākti un nodoti pārstrādei Rīgas pilsētas teritorijā nelegāli
izgāztie naftas produktu saturošie bīstamie atkritumi 11 tonnu apjomā.
2014.-2020.
Graustu teritoriju sakārtošana un sadzīves atkritumu šķirošanas tradīciju nostiprināšana.
2012. gadā un 2013. gadā izveidoti septiņi sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas punkti. 2017.
gadā tiks izveidots astotais sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas punkts.

RD MVD

2014.-2017.

U13.1. Veicināt siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas, iekārtas un risinājumus

XXX
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas
enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.2020.gadam izstrāde
un ieviešanas vadība un
koordinācija, integrējot inovatīvas tehnoloģijas un
iekārtas, tajā skaitā IKT

13.1.2.

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts
!

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas
enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.-2020.gadam pabeigts un apstiprināts RD 2014.gadā.
Mēru pakta birojs Rīcības plānu apstiprinājis 2015.gada aprīlī.
2015.gadaā tiks sagatavots Progresa ziņojums par ieviešanu 2014.gadā.

Tiek sagatavoti un iesniegti jauni starptautiskie projekti.
3 projekti apstiprināti.
REA

Atbalsta programmas dzīvojamo ēku
energoefektivitātei un pārejai uz atjaunojamiem
energoresursiem

X

REA un sadarbības
partneri
2014.-2020.

Atbalsts inovatīvu enerģētikas un
energoefektivitātes tehnoloģiju projektiem ar
integrētām IKT un atjaunojamo energoresursu piesaisti

13.1.4.

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
13.1.1.

Izpildes raksturojums

2014. pastāvīgi

Ieviesta apkures siltuma uzskaites sistēma un izmaksu sadale atbilstoši faktiskajam patēriņam
dzīvojamās ēkās Rīgā, Ulbrokas ielā 13, k-5 un Olainē, Dalbes ielā 6.

REA
SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”,
SIA „Rīgas namu

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoauditu un
energosertifikātu izstrādes organizēšana
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”
sadarbībā
ar valsti (LR EM)
13.1.5.

REA

Izstrādāta kārtība, kādā RNP tiek īstenoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas projekti ar
Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Atsevišķi projekti iekļautii E-katalogā. Tiek sagatavoti priekšlikumi starptautiskiem projektiem par
pilotprojektu veidošanu Rīgai.
Energoauditu un energosertifikātu izstrāde. Izstrādāti 67 energoaudita pārskati, tai skaitā 62
pašvaldības līdzfinansētie energoaudita pārskati (pašvaldības līdzfinansējums 80% apmērā no
kopējām izmaksām)

Pēc
iedzīvotāju
lēmuma par
ēkas
siltināšanas
nepiciešamīb
u

Pabeigti 80 māju
energoauditi un energosertifikāti.
Kavējas sakarā ar valsts reglamentējošo dokumentu maiņu energoauditu procesam.
Tiek gatavots jauns
uzsaukums pēc MK noteikumu
apstiprināšanas.

2014. pastāvīgi

U13.2. Nodrošināt pašvaldības iestāžu ēku renovāciju
13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

Energoefektivitātes programmas valsts un pašvaldību
sabiedrisko ēku sektorā
Turpināt pilsētas izglītības iestāžu un citu sabiedrisko
ēku renovāciju, ievērojami samazinot siltumenerģijas
patēriņu ēku apkurei
Pašvaldības īpašumā esošo
sabiedrisko ēku energosertifikātu
izstrādāšana un to izvietošana apmeklētāju plūsmai
redzamā vietā

RD ĪD

2014.-2020.

RD ĪD

2014.-2020.

RD ĪD

2014.-2020.

U13.3. Ieviest energoefektīvu apgaismojumu sabiedriskās ēkās un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās

13.3.1.

Aprīkot sabiedriskās un daudzdzīvokļu ēkas ar LED
tehnoloģijām

2014. RD ĪD, RPA "Rīgas
pastāvīgi
gaisma"

Nepietiekama iniciatīva - RPA "Rīgas gaisma" pamatfunkcijās ietilpst pilsētas ielu, parku, skvēur un
citu publiskai lietošanai paredzētu telpu ārējā apgaismojuma ekspluatācija un remonts.

XXX

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

U13.4. Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu

13.4.1.

Atjaunojamo energoresursu
izmantošanas veicināšana pilsētas energoapgādei, tajā
skaitā izmantojot saules enerģiju, ūdeņraža
REA
tehnoloģijas, ģeotermālos
energoresursus, biogāzi, biomasu u.c.

Galvenokārt notiek semināru
veidā, t.sk. starptautisko projektu un Rīgas enerģētikas dienu ietvaros.
2014.-2020.

XXX

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

U14.1. Revitalizēt degradētās teritorijas un objektus
Kultūrvēsturisko objektu
saglabāšana un attīstīšana pilsētas centrā un citās
vēsturiskās apbūves
teritorijās, kas šobrīd ir degradētas

Būvvalde

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

Būvvalde veic dalību Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijā.

Graustu klasifikācijas veikšana nekustamā īpašuma
nodokļa
administrēšanas vajadzībām

RD ĪD Īpašuma
nodrošināšanas
pārvalde

Pastāvīgu finansējuma avotu
graustu sakārtošanai (fonda) izveide

RD ĪD

Visu graustu ar reālu sabiedriskās drošības
apdraudējumu likvidēšana
14.1.4.

RD ĪD Īpašuma
nodrošināšanas
pārvalde un
Būvniecības
pārvalde

2014. pastāvīgi

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

2014.-2020.

Citu graustu skaita samazināšana (t.sk. vidi degradējošu
un pilsētas
ainavu bojājošu)

14.1.5.

RD ĪD Īpašuma
nodrošināšanas
pārvalde
un būvniecības
pārvalde,
Būvvalde,
Izpilddirekcijas

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības
nodaļas pārstāvis komisijas sastāvā 2014. gadā regulāri piedalījās Rīgas domes Vidi degradējošu
būvju komisijas sēdēs un izbraukuma sēdēs, kur tiek klasificētas vidi degradējošas, sabrukušas vai
cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām,
tiek izskatīti ēku (būvju) īpašnieku iesniegumi par ēkas (būves) klasifikācijas atlikšanu sakarā ar
gatavību to sakārtot, izvērtē ēkai (būvei) piešķirtās klasifikācijas maiņu atbilstoši tās reālajam
vizuālajam un tehniskajam stāvoklim, pieņem lēmumus par ēku (būvju) iekļaušanu vai izslēgšanu no
vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) saraksta, sniedz
ierosinājumus par pašvaldības turpmāko darbību prioritāšu noteikšanai vidi degradējošu, sabrukušu
vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā.

1. Dalība Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijā.
2. Rīgas pilsētas būvinspekcijai notiek sadarbība ar:
- Rīgas domes Īpašumu departamentu par graustu un citu vidi degradējošu objektu piespiedu
sakārtošanu Rīgā;
- Patērētāju tiesību aizsardzības centru apsekojot būvobjektus būvniecības laikā;
-Valsts darba inspekciju, apsekojot būvobjektus būvniecības laikā;
- Vidi degradējošu, sabrukušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanas un prioritāšu
noteikšanas darba grupu (Graustu vērtēšanas komisija), piemērojot Būvniecības likuma 21. pantu.
2014. pastāvīgi

Atbilstoši kompetencei Būvvaldē tika nodrošināta operatīva būvatļauju sagatavošana ēku (būvju)
sakārtošanai vai nojaukšanai nepieciešamo būvprojektu izstrādei.
Darbs ar graustiem norit saskaņā ar RD normatīvajiem dokumentiem.
Pārdaugavas izpilddirekcijas pārraudzībā esošajā teritorijā 2014.gadā nojaukti 3 vidi degradējoši
būvobjekti.
Ziemeļu izpilddirekcijas pārraudzībā esošajā teritorijā 2014.gadā piespiedu izpildes komisijas
lēmumu rezultātā sakārtotas 4 ēkas, izsūtīti 62 brīdinājumi, kā rezultātā nojaukti 7, sakārtoti 22
grausti.

XXX

X

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

!

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

U14.2. Nodrošināt piesārņoto teritoriju sanāciju

14.2.1.

Potenciāli piesārņotu vietu izpēte, lai noteiktu
nepieciešamos sanācijas
pasākumus. Piesārņotu vietu sanācijas programmu
izstrādāšana un sanācijas darbu realizēšana

2014. gadā tika veikts pētījums „Piesārņojuma izpēte Sarkandaugavas kanālā”.
RD MVD

2014.-2020.

U14.3. Veicināt ģimeņu dārziņu kvalitatīvu izmantošanu
Noslēgto zemes nomas līgumu nosacījumu izpildes
kontrolēšana
14.3.1.

Rumbulas, Dārziņu, Šķirotavas apkaimju noslēgto mazdārziņu līgumu kontrole.
Izpilddirekcijas

Ziepniekkalna, Imantas, Buļļu, Spilves, Bolderāja, Mūkupurva, Zolitūdes, Lucavsalas apkaimju
noslēgto mazdārziņu līgumu kontrole.
Ziemeļu izpilddirekcijas pārraudzībā esošajā teritorijā noslēgti 553 mazdārziņu, 57 cita veida
pagaidu zemes nomas līgumi un kontrolēta to nosacījumu izpilde.

2014. pastāvīgi

U14.4. Veikt preventīvus pasākumus plūdu risku mazināšanai
14.4.1.

Tematiskā plānojuma „ Meliorācijas
attīstības plāns” izstrāde
Applūstošo teritoriju aizsargāšana

14.4.3.

Uzsākta tematiskā plānojuma izstrāde.
RD PAD
RD MVD,
izpilddirekcijas

2014.-2015.
!

2014. pastāvīgi

Daļa pasākumu nav RD MVD kompetencē. Iesniegtajiem projektiem pasākumu realizācijai netika
piešķirts finansējums.

U14.5. Nodrošināt efektīvu kapsētu apsaimniekošanu

14.5.1.

14.5.2.

14.5.3.

15.1.1.

Sauso un bojāto koku zāģēšana, ārpus kapavietām
esošās teritorijas
kopšana un savlaicīgas atkritumu izvešanas
nodrošināšana
Kapsētu teritoriju labiekārtošana jaunu apbedījumu
vietu ierādīšanai un kolumbāriju izveidošanai

RD MVD Kapsētu
pārvalde

2014. pastāvīgi

RD MVD Kapsētu
pārvalde

2014. pastāvīgi

Pastāvīgi tiek izzāģēti sausie un bojātie koki un sakoptas ārpus kapavietām esošās teritorijas, izvesti
atkritumi. 2014.gadā tika nozāģēti 229 sausie un bojātie koki. Sakopjot ārpus kapavietām esošās
teritorijas tika izvesti 50 000 m³ atkritumu.

Kapsētu teritorijās sagatavotas un ierādītas 6800 jaunas apbedījumu vietas, pasūtīts projekts
kolumbārija būvniecībai II Meža kapsētā.

Kapsētas konteineru uzstādīšana zaļo atkritumu
!
Lāčupes kapsētā tika uzstādīti konteineri zaļo atkritumu savākšanai, tomēr apmeklētāji nebija
RD MVD Kapsētu 2014. savākšanai un apmeklētāju informēšana par atkritumu
atsaucīgi un ieinteresēti atkritumus šķirot.
pārvalde
pastāvīgi
šķirošanu
U15.1. Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas, apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu (t.sk. ūdensmalas)
Tematiskā plānojuma „Apstādījumu struktūras un
publisko ārtelpu tempatiskais plānojums”
izstrāde

Uzsākta tematiskā plānojuma izstrāde.
RD PAD

2014.-2015.

XXX
Parku, pagalmu u.c. labiekārtojums (rotaļlaukumi, soliņi
u.c.)

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Parka solu un atkritumu urnu uzstādīšana Māras dīķa apstādījumos.
Gājēju celiņu, kāpņu un atbalsta sienu remonts Rīgas pilsētas parkos (Nordeķu parks, Arkādijas
parks, Kobes dārzs, Dzegužkalna parks).

RD MVD, SIA
„Rīgas meži”,
izpilddirekcijas

15.1.3.

X

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Sistemātisks darbs, kura ietvaros
2014.gadā uzstādīti 30 jauni soli, 22 atkritumu urnas, rotaļlaukumos veikti remonti.
2014. pastāvīgi

Sistemātiski rotaļlaukumu, soliņu remonta darbi.
Pārvietojamo sanitāro mezglu uzstādīšana un apkope peldvietās un aktīvās atpūtas vietās
(Vakarbuļļu, Daugavgrīvas, Lucavsalas peldvietā, atpūtas vietās pie Kleistu ielas, pie Birzes ielas).

Pastāvīgi tiek uzturēti bērnu rotaļu laukumi, izgatavoti jauni rotaļu elementi.

SIA „Rīgas meži”

2014. pastāvīgi

15.1.5.

Dabas parku labiekārtošana saskaņā ar dabas
aizsardzības plāniem
Jaunu un videi draudzīgu
apstādījumu uzturēšanas tehnoloģiju ieviešana

SIA „Rīgas meži”

2014. pastāvīgi

15.1.6.

Apstādījumu kopšanas
mehanizācijas līmeņa uzlabošana

SIA „Rīgas meži”

2014. pastāvīgi

SIA „Rīgas meži”

2014. pastāvīgi

15.1.4.

15.1.7.

Apsaimniekojamajās teritorijās augošo dižkoku,
dendroloģiski vērtīgo koku monitorings un kvalitatīva
kopšana, nodrošinot
regulāru periodisko piebarošanu ar agrotehniski
atbilstošām un inovatīvām metodēm

15.1.8.

Periodiska dekoratīvo stādījumu un to elementu
(ziemciešu dobes, krūmu grupas, dzīvžogi) atjaunošana SIA „Rīgas meži”

15.1.9.

Nodrošināt apstādījumu teritorijas un ar tām saistīto
labiekārtošanas, aktīvās atpūtas un rekreācijas zonu
un elementu savlaicīgu kopšanu un uzturēšanu

15.1.10.

15.1.11.

Informācijas sistēmas par Rīgas pilsētas parkiem
izveidošana
Rīgas pilsētas kultūras un atpūtas zonas „Mežaparks”
apsaimniekošana

SIA „Rīgas meži”

SIA „Rīgas meži”,
RD MVD
RD sadarbībā ar
SIA „Rīgas
meži”

Atjaunotas gājēju laipas 650 metru garumā "Piejūras dabas parkā".

2014. pastāvīgi

2014. pastāvīgi

2014.-2017.
2014. pastāvīgi

2014.gadā notika parku apsaimniekojamo teritoriju platību precizēšana.

XXX

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

!

Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana un pilnveidošana
SIA „Rīgas meži”
Izpilddirekcijas,
RD MVD

15.1.13.

Gājēju celiņu, kāpņu un atbalsta sienu remonts Rīgas pilsētas parkos (Nordeķu parks, Arkādijas
parks, Kobes dārzs, Dzegužkalna parks).
Mazjumpravmuižas izpētes, projektēšanas un labiekārtojuma darbu turpināšanas process.

2014. pastāvīgi

Sagatavota projekta ideja par Mangaļsalas krasta bateriju izveidošanu par tūrisma objektu, līdzekļi
projekta izstrādāšanai un realizācijai netiek piešķirti.
Tiek veikta regulāra ĪADT (Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju) kopšana, atkritumu savākšana;
bīstamo un nokaltušo koku zāģēšana ielu un pašvaldības izglītības iestāžu apstādījumos; papeļu
(bīstamo un sievišķā klona) likvidēšana; koku vainagu kopšana, kokaugu dižstādu stādīšana;
aizsargājamo koku kopšana.
Īpaši aizsargājamu dabas teritoriju (ĪADT) labiekārtojuma uzturēšana un atjaunošana (t.sk.
informācijas stendi, robežstabi, laipas, tornis).
Dižštādu stādīšana un jauno koku stādījumu uzturēšana.

Vides kvalitātes uzlabošana

SIA „Rīgas meži”
Izpilddirekcijas,
RD MVD

15.1.14.

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

2014. pastāvīgi

2014.gadā likvidēti krūmi, avārijas stāvoklī esoši koki, frēzēti celmi atpūtas vietās.
Darbs norit pastāvīgi.
Apstādījumu koncepcijas izstrāde
15.1.15.

15.1.16.

15.1.17.

SIA „Rīgas meži” meža
apsaimniekošanas plāna
aktualizēšana un īstenošana

SIA „Rīgas meži”

Mežu iedalīšana funkcionālajās zonās atkarībā no
rekreatīvās
slodzes un pieļaujamās darbības noteikšana katrā zonā SIA „Rīgas meži”

Normatīvo aktu prasībām atbilstošu peldvietu
izveidošana
15.1.18.

RD MVD
SIA „Rīgas meži”

RD MVD
(sadarbībā ar
izpilddirekcijām)

!
2014.-2020.

Jāizvērtē šāda dokumenta izstrādes lietderība. RD PAD izstrādā Publisko ārtelpu tematisko
plānojumu.

2014. pastāvīgi

2014.-2020.

Uzbūvēta peldvieta ‘’Rumbula’’ atbilstoši visiem normatīviem dokumentiem ar atbilstošu
infrastruktūru (apsardzi, glābšanas dienestu, pārģērbšanās kabīnēm -vietām, atpūtas zonu, tualeti,
veloturētāju, soliem).
Vakarbuļļu, Lucavsalas un Ķīpsalas pludmales peldvietu teritorijas sakopšana un uzturēšana.

2014.
!

Ir projekta ideja par jaunas peldvietas ierīkošanu Juglas ezerā pie Strazdumuižas, līdzekļu trūkuma
dēļ to nav iespējams pagaidām realizēt.

XXX

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
2014.gadā tika piešķirti finanšu līdzekļi divu piestātņu (Amoliņu ielas piestātne; piestātne
„Miltiņpunga” Juglas kanālā pie Vidzemes alejas) atjaunošanai. Realizācija paredzēta 2015.gadā.

Ūdenstilpju krastu infrastruktūras attīstīšana un
labiekārtošana
Izpilddirekcijas,
RD PAD,
RD SD,
RD MVD

15.1.20.

X

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

2014. pastāvīgi

Pastāvīgi tiek apsaimniekotas 5 atpūtas vietas pie ūdenstilpnēm – Vecāķos, pie Dambjpurva un
Bābelītes ezeriem, Velnezera.
Uzstādīti 4 tenisa galdi pie Velnezera un Bābelītes ezera.
Uzstādīts jauns rotaļu laukums pie Dambjpurva ezera un atjaunots Vecāķos. Uzstādīti soliņi pie
Bābelītes ezera.
Darbs norit pastāvīgi.

15.1.21.

Dažādu projektu atbalstīšana akvatorijās (ūdens
slēpošanas
trases, peldmājas, mājlaivas,
peldošās kafejnīcas, akvaparki u.c.)

RD MVD
(sadarbībā ar
RD SD, RD PAD,
RD ĪD)

2014. pastāvīgi

Pašvaldības īpašumā esošo
apstādījumu teritoriju un objektu (t.sk. ielu un
pašvaldības izglītības
iestāžu teritorijas) apsekošana un
izvērtēšana

Apstādījumu apsekošana un izvērtēšana tiek veikta regulāri.
1. Darbs pie vasaras kafejnīcu būvprocesa uzlabošanas (iknedēļas vasaras kafejnīcu apspriedes RD
izpilddirektora birojā (vasaras sezonā). Vasaras kafejnīcu apsekošana ar „Rīgas meži” pārstāvjiem.
2. Preventīvo veicamo pasākumu apzināšana un darbības Būvvaldes nosprausto mērķu īstenošanā,
kas saistītas ar pirmsskolas izglītības iestāžu, autostāvvietu būvniecības vides sakārtošanu,
Būvvaldes mājas lapā izdalot konkrētās vides sakārtošanai veicamos pasākumus un kārtību.
3. Dalība Rīgas pilsētas zemes komisijā.
Būvvalde
(sadarbībā ar
RD MVD)

15.1.22.

2014. gadā sagatavoti divu akvatoriju (Ķīšezera akvatorijs Sužu pussalā pie a/s „Sužu pussalas”;
Kojusalas grāvis) nomas līgumu projekti, kuri nosūtīti Rīgas domes institūcijām izvērtēšanai, pirms
nosūtīšanas apstiprināšanai Rīgas domē.

2014. pastāvīgi
4. Detālplānojumu izstrāde pašvaldībai piederošajās teritorijās, t.sk. šo teritoriju apsekošana un
izvērtēšana. Piemēram, uzsākta detālplānojuma izstrāde Kleistu ielā, kur daļa teritorijas atrodas
apstādījumu un dabas teritorijā. Savukārt apstiprināti divi, pašvaldības ierosināti, detālplānojumi –
1) detālplānojums teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi
(DP ietvaros izstrādāta apstādījumu teritorijas labiekārtojuma koncepcija, koriģētas ielu sarkanās
līnijas;
2) detālplānojums teritorijai pie Juglas ielas, Ūdeļu ielas un Mazās Juglas ielas (DP ietvaros izstrādāts
plānoto E un D kategorijas ielu tīkls).

15.1.23.

Krīdenera dambja un tā turpinājuma līdz Daugavas
krastmalai attīstība

AI (sadarbībā ar
RD PAD,
RD ĪD, RD MVD)

Austrumu izpilddirekcija realizē projektu par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļiem.
2015.-2020.

XXX

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
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Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

U15.2. Saglabāt bioloģisko daudzveidību

15.2.1.

Zemes un citu dabas resursu
ilgtspējīgas izmantošanas un bioloģiskās daudzveidības
stimulēšana, pielietojot vidi
RD MVD,
saudzējošas tehnoloģijas
SIA „Rīgas meži”
Izpilddirekcijas

2014.gada septembrī Buļļupē tika ielaisti aptuveni 38 000 vimbu mazuļi. 2014.gada maijā Daugavā
tika ielaisti 3999 lašu smolti (svarā virs 25 grami). Zivju mazuļu piegādi nodrošināja Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR".
Notiek pļavu un niedrāju pļaušana ĪADT.
Notiek aizsargājamo koku kopšana, kā arī mikroliegumu (Ezermalas ielā un Kokneses prospektā)
kopšana.

2014. pastāvīgi

Mazjumpravmuižas Dzirnavdīķī ielaisti zivju mazuļi, kuri tiek atbilstoši aprūpēti.
Tiek saglabāti ainaviski, dendroloģiski un ekoloģiski vērtīgi koki.
U15.3. Nodrošināt ūdens resursu kvalitāti un aizsardzību
Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums

Uzsākta tematiskā plānojuma izstrāde.
RD PAD

15.3.1.

Tādu virszemes ūdens izmantošanas projektu
atbalstīšana, kuri nerada apdraudējumu ūdens
kvalitātei vai ūdens resursiem

Izpilddirekcijas,
RD MVD,
RD PAD, RD SD ,
RD ĪD

2014.-2015.
2014. gadā tika atbalstīti divi projekti, kas saistīti ar ledus izmantošanu ziemā skijoringa trases,
slēpošanas trases un slidotavas izveidošanai (Kišezers, Daugavas AB dambis), kā arī divi projekti, kas
saistīti ar mākslas projektu izvietošanu ūdenī.

2015. pastāvīgi

Neizmantojamo urbumu apzināšana un likvidēšana
15.3.2.

15.3.3.

Mazo upīšu gultņu un krastu
atbilstoša tīrīšana

RD MVD

2015.

RD MVD,
izpilddirekcijas

2015. pastāvīgi

Likvidēti visi uz pašvaldības zemes esošie neizmantojamie ūdensapgādes urbumi (2014. gadā trīs,
kopumā kopš 2009. gadā - septiņpadsmit), veikta izpēte par monitoringa un metro izpētes urbumu
stāvokli un turpmāk veicamajiem pasākumiem. 2015. gadā paredzēta neizmantojamo monitoringa
un metro izpētes urbumu likvidācija.
Strazdupītes un Gaiļupītes krastu un gultņu tīrīšana, bebru aizsprostu Piķurgā likvidēšana.

Novadgrāvju un caurteku tīrīšana
RD MVD,
izpilddirekcijas

15.3.4.

Novadgrāvju gar Cidonijas, Jāņogu, E.Šmita, Avotkalnu, pie Ulmaņa gatves, no Greņču, pie Apogu
ielas, no Bābelīša ezera tīrīšana. Caurteku pārbūve Maskavas 452, Cidoniju, E.Šmita ielā. Caurteku
skalošana Duntes, Apogu, Mežciema ielās.
Veikta Dārziņu apkaimes parka teritorijas meliorācija ar caurtekas ierīkošanu.

2014. pastāvīgi

Anniņmuižas meža teritorijā veikta novadgrāvju sistēmas renovācija.
U15.4. Nodrošināt gaisa kvalitātes atbilstību normām
Paraugprojekts par elektromobilitāti ieslēgts E-katalogā. Līdzdalība starptautiskās sadarbības
projektā „Vairāk Baltijas biogāzes autobusu”- biogāzes autobusu izmantošana pasažieru
pārvadājumos pilsētās.
Līdzdalība starptautiskās sadarbības projektā „Ūdeņraža infrastruktūra transportam 2-Koridori" (HIT2-Corridors).
2 elektromobīļu izmantošana Satiksmes departamenta darbiniekiem dienesta vajadzībām.

Bezizmešu mobilitātes ieviešanas veicināšana
RD SD, RP SIA
„Rīgas
satiksme, REA

15.4.1.

Gaisa kvalitātes aspektu ievērošana kurināmā izvēlē

AS „Rīgas
siltums”, REA

Energoinspektoru dienesta izveide REA sastāvā
individuālo katlu iekārtu un ēku energoefektivitātes
uzraudzībai

Rīgas pilsētas
pašvaldība
un REA

15.4.2.

15.4.3.

2014. pastāvīgi
(REA)

Iepērkot koksnes šķeldu, AS „Rīgas siltums” izvirza augstus šķeldas kvalitātes noteikumus, lai
mazinātu mikroputekļu emisijas pilsētā (pārsniedz normatīvus).

2014. pastāvīgi
!
2014.-2015.

Darbība nenotiek finansējuma trūkuma dēļ.

15.4.6.

XXX
Energoauditu veicināšana
individuālām katlu iekārtām ar jaudu >20 kW, lai
kontrolētu to energoefektivitātes līmeni
Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas
2016.- 2020.gadam izstrāde

X

!
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!
!

REA

2014.-2015.

RD MVD

2015.-2016.

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

Šādi energoauditi ir noteikti valsts reglamentējošos dokumentos, bet līdz šim netiek izpildīti veicot
ēku energoauditus energoauditoru kvalifikācijas trūkuma dēļ.

Iesniegts projekta pieteikums Rīgas vides aizsardzības fondam finansējuma pieprasījumam
programmas izstrādei.
U15.5. Pilnveidot un uzturēt vides monitoringu un informācijas sistēmas

Gaisa kvalitātes monitorings
15.5.1.

RD MVD

Gaisa kvalitātes monitorings tiek veikts regulāri, izmantojot 3 gaisa monitoringa stacijas Kr.
Valdemāra ielā 18, Brīvības ielā 73, Tvaika ielā 44.

2014. pastāvīgi

Notiek regulāra informācijas papildināšana datubāzē.
U16.1. Paaugstināt motivāciju inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai

Tematiskā plānojuma „Teritorijas
uzņēmējdarbības attīstības funkciju nodrošināšanai”
izstrāde
16.1.1.

Grantu programmas „Atspēriens” īstenošana

16.1.2.

16.1.3.

Pašvaldības teritorijā
uzņēmējdarbību veicošu jauno uzņēmēju atbalsta
instrumentu izvērtēšana un jaunu iniciēšana

Rīgas pilsētas ekonomikas vides monitorings

16.1.4.

16.1.5.

Koordinētas sadarbības ar valsts un
pašvaldību institūcijām Rīgas
pilsētas ekonomikas vides
pilnveidošanas jautājumu risināšanai
veidošana un uzturēšana

RD PAD
Pilsētvides
attīstības
pārvaldes
Pilsētvides
ekonomikas
nodaļa
RD PAD Projektu
vadības
pārvaldes
Investīciju
nodaļa

RD PAD Projektu
vadības
pārvaldes
Investīciju
nodaļa
RD PAD
Pilsētvides
attīstības
pārvaldes
Pilsētvides
ekonomikas
nodaļa
RD PAD
Pilsētvides
attīstības
pārvaldes
Pilsētvides
ekonomikas
nodaļa

Notiek tematiskā plānojuma izstrāde.

2014.-2015.

Kopā noorganizēti 2 konkursi, saņemti 197 pieteikumi no kuriem 11 atzīti par uzvarētājiem. Līdz ar
to radītas vismaz 11 jaunas darba vietas.
2014. pastāvīgi

PAD Sadarbībā ar Labklājības departamentu strādā pie sociālās uzņēmējdarbības atbalsta
instrumenta izveidošanas.
2014. pastāvīgi

Identificētās problēmas tiek risinātas Uzņēmējdarbības un Rīgas brīvostas tematisko plānojumu
izstrādes ietvaros, taču trūkst resursu visaptverošu aktivitāšu nodrošināšanai.
2014.-2020.

Sadarbība Uzņēmējdarbības, Rīgas brīvostas un Meliorācijas attīstības tematisko plānojumu
izstrādes ietvaros.
2014.-2020.

16.1.8.

XXX
Izpratnes par publiskās un privātās
partnerības modeļa kā alternatīva
projektu finansēšanas modeļa
izmantošanu pašvaldībā veicināšana

RD PAD
Pilsētvides
attīstības
pārvaldes
Pilsētvides
ekonomikas
nodaļa

Fiskālo un finanšu instrumentu
(nodokļu un nodevu atvieglojumi,
granti, fondi u.c.) izstrāde un
ieviešana

RD PAD
Pilsētvides
attīstības
pārvaldes
Pilsētvides
ekonomikas
nodaļa

X

!
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Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
!

PPP projektiem ekonomiskās krīzes rezultātā valsts līmenī trūkst atbalsta. Līdz ar to Rīgas pilsētas
pašvaldībā kopš 2010.gada ir apturēta līdzšinējo PPP projektu īstenošana un nav iniciēta neviena
jauna PPP projektu ideja.

2014.-2020.

2014.gadā sniegti priekšlikumi nodokļu atvieglojumu politikas pilnveidošanai kultūrvēsturiskās
apbūves saglabāšanai un atjaunošanai Rīgas pilsētas pašvaldībā
2014.-2020.

U16.2. Nodrošināt uzņēmējiem nepieciešamo informatīvo un konsultatīvo atbalstu
Gadskārtējā izdevuma „Rīgas
ekonomikas profils” izstrāde un publiskošana
16.2.1.

Informācijas vietnes
www.investinriga.com uzturēšana
un regulāra atjaunošana
16.2.2.

16.2.3.

Informācijas apmaiņas pasākumu
par potenciāli konkurētspējīgāko
pilsētas ekonomikas nozaru
attīstības aktualitātēm un izaugsmes
iespējām organizēšana un/vai dalība
tajos
Informatīvo, konsultatīvo atbalsta
pasākumu īstenošana un tiešās sadarbības iniciatīvu
īstenošana atbilstoši uzņēmēju pieprasījumam

16.2.4.

RD PAD Projektu
vadības pārvaldes 2014. Investīciju
pastāvīgi
nodaļa
(reizi gadā)

RD PAD Projektu
vadības
pārvaldes
Investīciju
nodaļa

RD PAD Projektu
vadības
pārvaldes
Investīciju
nodaļa
RD PAD Projektu
vadības
pārvaldes
Investīciju
nodaļa

2014. pastāvīgi

Izdevums ir sagatavots un nopublicēts tīmekļa vietnē investeriga.lv un nelielā apjomā arī drukātā
veidā.

Publicētas 119 ziņas.
Publicēti 3 speciālistu komentāri.
2014.gadā – 12 511 interesenti.

Dalība Mazo/vidējo uzņēmumu atbalsta pasākumā – „mazā biznesa diena”, sadarbībā ar
organizāciju MVU forums.
2014. pastāvīgi

Vairāki informatīvi semināri (gan par pašu programmu, gan par uzņēmuma finanšu plānošanu)
grantu programmas „Atspēriens” ietvaros.
2014. pastāvīgi

16.2.5.

Konsultāciju sniegšana mērniecības jomā strādājošiem
uzņēmumiem
būvniecības dokumentācijas
sagatavošanas jautājumos
16.2.7. Aktuālāko datu apkopošana un
pārskatu par Rīgas pilsētas
ekonomisko attīstību sagatavošana

16.2.7.

RD PAD Projektu
vadības
pārvaldes
Investīciju
nodaļa

Būvvalde
RD PAD
Pilsētvides
attīstības
pārvaldes
Pilsētvides
ekonomikas
nodaļa

X

!
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XXX
Ārvalstu investīciju piesaistes
pasākumu īstenošana
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Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Dalība nekustamā īpašuma izstādē MIPIM.

2014. pastāvīgi

Regulāri tiek sniegtas konsultācijas mērniecības jomā strādājošiem uzņēmumiem zemes ierīcības
projektu dokumentācijas sagatavošanas un sakārtošanas jautājumos.

2014. pastāvīgi

Funkcija pārklājas ar citām Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienībām (RD Finanšu departaments,
RD PAD Projektu vadības pārvaldes Investīciju nodaļa, u.c.)
2014. pastāvīgi

U16.3. Sekmēt zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību
Sadarbība ar zinātnes un pētniecības institūcijām
ģeodēzijas un
kartogrāfijas jomā, veicinot uzkrātās ģeotelpiskās
informācijas lietderīgu
izmantošanu

Būvvalde

RD PAD
Pilsētvides
attīstības
pārvaldes
Pilsētvides
ekonomikas
nodaļa

16.3.1.

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu aktivitāšu
izvērtējums un to darbības
izaugsmes veicināšana
16.3.3.

16.3.4.

Būvvaldes pārstāvja referāts LLU zinātniski praktiskajā konferencē „Augstas detalizācijas
topogrāfiskā informācija būvniecības procesā”.

Saziņas uzturēšana ar augstākās izglītības mācību
iestādēm, lai identificētu jaunas komercializācijas
iespējas, kā arī izmantotu jau esošās
sadarbības platformu

RD PAD Projektu
vadības
pārvaldes
Investīciju
nodaļa
RD PAD Projektu
vadības
pārvaldes
Investīciju
nodaļa

2014. pastāvīgi

Uzņēmējdarbības tematiskā plānojuma izstrādes ietvaros.

2014. pastāvīgi

Papildus - augstskolu pārstāvju iesaiste paneļdiskusijās par specifiskām nozares tēmām, izstādes
„TechIndustry” laikā.
2014. pastāvīgi

U16.4. Nodrošināt pozitīvu Rīgas kā uzņēmējdarbības vietas atpazīstamību vietējām un starptautiskām uzņēmēju auditorijām

XXX
Dalība starptautisku forumu, semināru, uzņēmēju vizīšu RD PAD Projektu
u.c. aktivitātēs, kā arī to organizēšana un veidošana
vadības
pārvaldes
Investīciju
nodaļa
Pašvaldības un uzņēmēju pārstāvības nodrošināšana
investīciju forumā – izstādē „MIPIM”

16.4.2.

16.4.3.

RD PAD Projektu
vadības
pārvaldes
Investīciju
nodaļa

Pilsētas mārketinga stratēģijas izstrāde uzņēmējiem un
RD PAD
pārējām
Stratēģiskās
mērķgrupām
vadības pārvalde

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

rezultāts
sasniegts daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
16.4.1.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Dalība vairāku prezentāciju par Rīgu sagatavošanā ārzemju delegāciju, potenciālo investoru un
vietējo pasākumu vajadzībām.

2014. pastāvīgi

Notika 2014. gadā un ir plānota arī turpmāk.
2014. pastāvīgi
(reizi gadā)

!

Netika piešķirts finansējums.

2015.-2017.

U16.5. Sekmēt Rīgas potenciāli konkurētspējīgo nozaru izaugsmi

16.5.1.

16.5.2.

Nozaru izaugsmei nozīmīgu izstāžu u.c. pasākumu
(piemēram, izstāde „Tech Industry”) organizēšana un
atbalstīšana

Uzņēmēju savstarpējās informācijas
apmaiņas un sadarbības
veicināšana, t.sk. iesaistoties
klasteru izveides un attīstības aktivitātēs

RD PAD Projektu
vadības
pārvaldes
Investīciju
nodaļa
RD PAD Projektu
vadības
pārvaldes
Investīciju
nodaļa

Dalība izstādē „Tech Industry 2014” ar atsevišķu stendu.
2014. pastāvīgi

Darbs Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācijā. Dalība sapulcēs, informācijas kanālu
nodrošināšana un informācijas apmaiņa.
RD PAD speciālisti organizēja un piedalījās Latvijas pašvaldību savienības un Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras diskusijā „Pašvaldības loma uzņēmējdarbības attīstībā un investīciju piesaistes
veicināšanā”, diskusijā „Biznesa vide, publiskā administrācija, vienkāršošana, nodokļi un
pakalpojumi, un ietekme uz MVU”.

2014. pastāvīgi

U16.6. Veidot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības uzsākšanai un nozīmīgu privāto investīciju piesaistei

16.6.1.

16.6.2.

Uzņēmēju ierosinātu
detālplānojumu un lokālplānojumu
administratīvās vadības un/vai izstrādes nodrošināšana
teritorijās,
kas paredzētas uzņēmējdarbības attīstības funkciju
nodrošināšanai

RD PAD
Pilsētvides
attīstības
pārvaldes
Pilsētvides
ekonomikas
nodaļa

Pilsētvides kvalitātes modelēšana un
monitorings, datu sistēmas
veidošana un uzturēšana

RD PAD
Pilsētvides
attīstības
pārvaldes
Pilsētvides
ekonomikas
nodaļa

!

Līdz šim no uzņēmēju puses nav ierosināti šādi lokālplānojumi.

!

Darbības tiks uzsāktas pēc jaunā RTP izstrādes pabeigšanas.

2014. pastāvīgi

2014. pastāvīgi

16.6.4.

16.6.5.

XXX
Informācijas apkopošana un uzturēšana par
nozīmīgākajiem
uzņēmēju investīciju projektiem pašvaldības
administratīvajā teritorijā

RD PAD Projektu
vadības
pārvaldes
Investīciju
nodaļa

Oficiālā gida pienākumu pildīšana
potenciālo investoru informācijas
pieprasījumu apkalpošanā

RD PAD Projektu
vadības
pārvaldes
Investīciju
nodaļa

Pakalpojumu apkopošana investīciju
piesaistei atbilstoši pašvaldības
attīstības interesēm

RD PAD Projektu
vadības
pārvaldes
Investīciju
nodaļa

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
16.6.3.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Vairākas publikācijas par potenciālo investoru pieprasītajiem nekustamajiem īpašumiem vietnē
investeriga.lv.

2014. pastāvīgi

Vairākas publikācijas par potenciālo investoru pieprasītajiem nekustamajiem īpašumiem vietnē
investeriga.lv.
2014. pastāvīgi

Pēc pieprasījuma.

2014. pastāvīgi
(pēc
pieprasījuma
)
U17.2. Sekmēt ostas uzņēmumu aHsIbu

Rīgas brīvostas tematiskais plānojums

Uzsākta tematiskā plānojuma izstrāde.
RD PAD

Ostu pārvaldības sistēmas efektivizācija
17.2.1.

17.2.2.

Projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas
aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanas
atbalstīšana

Rīgas brīvostas
pārvalde

2014.-2015.
Atbilstoši
ostas
attīstības
plāniem
Atbilstoši
ostas
attīstības
plāniem
U17.4. Popularizēt Rīgas brīvostas iespējas starptautiskā mērogā

17.4.1.

17.4.2.

17.4.3.

Informācija starptautiskās izstādēs par investīciju
piesaistes iespējām Rīgas ostā

Informācijas popularizēšana par kravu apkalpošanas
iespējām Rīgas ostā

Rīgas kā jūras pasažieru transportam pievilcīgas
galamērķa pilsētas
popularizēšana

Rīgas brīvostas
pārvalde

Rīgas brīvostas
pārvalde

Rīgas brīvostas
pārvalde

Atbilstoši
ostas
attīstības
plāniem
Atbilstoši
ostas
attīstības
plāniem
!

Atbilstoši
ostas
attīstības
plāniem

RBP, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, veic darbības, lai popularizētu Rīgas ostu kā
pasažieru transportam pievilcīgu galamērķi.

U17.5. Sadarboties ar pieostas apkaimēm

17.5.1.

Kultūras projekti apkaimēs, kas robežojas ar ostas
teritoriju

Rīgas brīvostas
pārvalde,
2014.-2020.
Izpilddirekcijas (PI)

Ielu mūzikas diena, basketbola turnīrs "Krastu mačs", Kanāla regate. Sociālais projekts "Mūsu Osta
2014".

XXX
Labiekārtošanas pasākumi pieostas apkaimēs

17.5.2.

X

!

Rīgas brīvostas
pārvalde,
Izpilddirekcijas (PI) 2014.-2020.
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Atbildīgie
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Izpildīts/
pabeigts un
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Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Projekts "Mūsu Osta 2014" Vecmīlgrāvī.

Rīgas vēsturiskā centra, Rīgas centra administratīvās teritorijas tīrības un kārtības nodrošināšana.
U18.1. Veicināt tūrisma attīstību
Pašvaldības tūrisma informācijas centra darbības
nodrošināšana un attīstība

18.1.1.

RTAB nodrošina trīs Tūrisma informācijas centru (TIC) darbu Rīgā. Tūrisma informācijas centru
galvenais uzdevums ir sniegt tūristiem un citiem interesentiem kvalitatīvu informāciju par Rīgas
tūrisma piedāvājumu (apskates objektiem, ekskursijām, sabiedrisko transportu un citiem Rīgas
apmeklētājiem aktuāliem jautājumiem). Tūrisma informācijas centros iespējams saņemt RTAB un
partneru izstrādātos informatīvos materiālus un kartes. Tūrisma informācijas centru uzdevums ir
nodrošināt augstas kvalitātes servisa līmeni, informācijas sniegšanu latviešu, angļu un krievu
valodās.

RTAB

Pastāvīgi

2014.gadā Rīgas Tūrisma informācijas centrus apmeklējuši par 5% vairāk tūristu nekā iepriekšējā
gadā. Vislielākā aktivitāte novērota jūlijā un augustā, kad informācijas centrus apmeklējuši teju 80
tūkstoši tūristu. No visiem apmeklētājiem 20% bijuši no Vācijas, no Krievijas – 18%, Latvijas - 10%,
bet Lielbritānijas tūristi veido 7% no visiem apmeklētājiem. Tāpat ievērojamu interesi izrādījuši viesi
no Spānijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, kā arī dažādām Āzijas valstīm.
Visvairāk cilvēku apkalpoti Tūrisma informācijas centrā Rātslaukumā, kurā uzņemti teju 75% no
visiem apmeklētājiem. 40% ārvalstu viesus interesējušies par kultūru, vēsturi un dažādiem apskates
objektiem. Tādi pakalpojumi kā ēdināšana, iepirkšanās, suvenīri, banku un pasta pakalpojumi
interesējuši 20% apmeklētāju, savukārt transporta pakalpojumi – 12%, kam seko pasākumi un
ekskursijas Rīgā, kā arī ceļošana uz citām Latvijas pilsētām. Informācija par Rīgas pilsētas tūrisma
piedāvājumu tiek sniegta Rīgas TIC Rātslaukumā, Līvu laukumā un Rīgas Starptautiskajā autoostā.
Visos centros ir pieejamas konsultācijas un informatīvie materiāli, bet Rīgas TIC Rātslaukumā ir
pieejami arī maksas pakalpojumi (viesnīcu rezervēšana, iespēja iegādāties biļetes uz dažādiem
pasākumiem un citi pakalpojumi).

XXX

X

!

Rīgas pilsētas reklāmas kampaņu izstrāde un
realizēšana primārajos
mērķa tirgos, mediju pārstāvju vizīšu organizēšana

Darbība
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Nepietiekama
darbība

Darbība notiek
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Izpildes
termiņš vai
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rezultāts
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Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Rīgas piedāvājuma popularizēšanai RTAB realizē reklāmas kampaņas mērķa tirgus medijos.
Atbilstoši katras kampaņas mērķiem un radošajam risinājumam sadarbībā ar profesionālām mediju
aģentūrām tiek izvēlēti atbilstošākie mediji reklāmas izvietošanai.
Reklāmas kampaņa Riga Celebrity Couch norisinājās no 2014. gada 18. – 31.augustam septiņās
valstīs: Vācijā, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Nīderlandē, Lietuvā un Igaunijā. Reklāmas kampaņas
ideja bija akcentēt Rīgas dažādību un piedāvāt ikvienam interesentam iespēju redzēt Rīgu tādu,
kādu to redz vietējie: šefpavārs Mārtiņš Sirmais, modes žurnāliste Agnese Kleina, ekspremjers Māris
Gailis, pasaules čempions minidromā Toms Alsbergs, DJ un sociālo mediju eksperts Artūrs Mednis
un grupa “Instrumenti”. Kampaņas noslēgumā izlozēti seši ārzemnieki, kuriem bija iespēja nedēļas
nogalē Rīgā baudīt šo populāro rīdzinieku viesmīlību.

18.1.2.

RTAB

Kampaņa piesaistīja lielu ārvalstnieku interesi - divu kampaņas nedēļu laikā reklāmas materiāli
skatīti vairāk nekā 215 000 reižu un saņemti vairāk nekā 1500 noteikumiem atbilstoši pieteikumi
viesoties pie slaveniem rīdziniekiem. Vislielāko interesi par kampaņu izrādījuši Nīderlandes un
Vācijas iedzīvotāji. Rīdzinieku video vizītkartes un kampaņas lapa www.celebritycouch.lv jau
pirmajās dienās izpelnījušas starptautisku ekspertu atzinību.
2014.gadā Rīgā uzņemtas un organizētas vairāk nekā 500 ārvalstu mediju un tūroperatoru vizītes.
Mediju vizītes organizētas sadarbībā ar partneriem - Rīgas domi, Tūrisma attīstības valsts aģentūru,
LR Ārlietu Ministriju, Latvijas Institūtu, AS airBaltic Corporation, Jūrmalas un Siguldas pilsētām, kā
arī Latvijas ienākošā tūrisma tūroperatoriem.

Pastāvīgi

Pavisam Rīgā ieradušies teju 1000 žurnālistu no ASV, Somijas, Lietuvas, Zviedrijas, Norvēģijas,
Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Vācijas, Austrijas, Spānijas, Lielbritānijas, Francijas, Beļģijas, Polijas,
Turcijas, Serbijas, Gruzijas u.c. valstīm. Nozīmīgākie mediji: Al Jazeera Arabic (Apvienotā karaliste),
ELLE (Somija), Food and Travel (Apvienotā karaliste), Grazia (Vācija), Wiener Zeitung (Austrija),
Matkaopas (Somija), National Geaographic Traveler (ASV) u.c.
18.1.3.

Darījumu tūrisma atbalstīšana

RTAB

Pastāvīgi

Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs

18.1.6.

RTAB

18.2.1.

Dalība kongresu, konferenču un korporatīvo pasākumu
rīkotāju nozares kataloga veidošanā
RTAB

2014.gadā RTAB piedalījās sekojošās tūrisma izstādēs:
-MATKA Nordic Travel Fair 2014 (Helsinki, Somija),
- ITB Berlin 2014 (Berlīne, Vācija),
- MITT 2014 (Maskava, Krievija), - Adventur 2014 (Viļņa, Lietuva),
- Tourest 2014 (Tallina, Igaunija),
- World Travel Market 2014 (Londona, Lielbritānija).
-Astana Leisure (Kazahstāna)

Pastāvīgi

U18.2. Rīkot un atbalstīt starptautiskus pasākumus
Pastāvīgi

XXX
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U18.3. Atbalstīt darījumu tūrisma (izstāžu, konferenču u.c.) infrastruktūras paplašināšanu
Dalība starptautiskajā konferenču un kongresu
asociācijā (ICCA)
18.3.1.

18.3.2.

Vēstnieku programmas veidošana

RTAB

Pastāvīgi

RTAB

Pastāvīgi

2014.gadā MEET RĪGA piedalījās vairākās profesionālajās izstādēs un kontaktbiržās: MATKA'2014
tūroperatoru kontaktbiržā, CONVENE 2014 Baltijas Jūras reģiona kontaktbiržā, One Baltic Sea
Region kontaktbiržā ASV, IMEX Frankfurt 2014, The Meetings Show UK 2014, EIBTM Barcelona
2014, ICCA (Starptautiskā kongresu un konferenču rīkotāju asociācija) kongresā Turcijā un ICCA
Centrāleiropas valstu tikšanās Belgradā (Serbija).

Profesionālu asociāciju un kongresu
rīkotāju uzņemšana Rīgā

18.3.3.

RTAB

Rīgā šogad tika uzņemtas vairākas starptautisko asociāciju konferences, kuru piesaistē MEET RĪGA
bija tiešs ieguldījums, palīdzot atrast konferenču norises vietas, piemērotus vietējos pakalpojumu
sniedzējus un organizēt iepazīšanās braucienus (ELIA -The European Language Industry Association
ar 150 dalībniekiem no Eiropas valstīm, ICATCARE.org ar 450 dalībniekiem no Eiropas valstīm, EDNA
/ ERCA asociācijas kongress ar 850 dalībniekiem). 2014.gadā tika saņemti 24 pieteikumi ar lūgumu
palīdzēt atrast Rīgā un Latvijā piemērotas konferenču norises vietas un pakalpojumu sniedzējus
konferencēm, semināriem, korporatīvajiem pasākumiem un motivācijas braucienu grupām laika
periodā no 2014. līdz 2015.gadam ar kopējo iespējamo pienesumu viesnīcās 17 500 nakšņošanas.

Pastāvīgi

Lielākie 2015. gada pasākumi, kuriem palīdzēts, organizējot iepazīšanās braucienus un tikšanās ar
pakalpojumu sniedzējiem ir E-medicine konference ar 1500 dalībniekiem Ķīpsalas izstāžu centrā,
URBACT ikgadējā konference ar 450 dalībniekiem Rīgas Kongresu namā, TEN-T transporta un
loģistikas Eiropas konference ar 800 dalībniekiem Radisson Blu Hotel Latvija.
U18.4. Veicināt kruīzu kuģu ienākšanu Rīgas ostā
18.4.1.

Dalība starptautiskajās kruīzu kuģu kompāniju izstādēs RTAB

Pastāvīgi

Dalību starptautiskajās kruīzu kuģu kompāniju izstādēs nodrošina Rīgas Brīvostas pārvalde.

U19.1.Nepārtraukti pilnveidot pašvaldības sniegtos pakalpojumus un veiktās funkcijas
2014.gada 25.novembri veikti grozījumi Rīgas domes 2013.gada 19.februāra saistošajos noteikumos
Nr.211 „Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā”
(stājās spēkā 06.12.2014.) atbilstoši 2013.gada 9.jūlija pieņemtajam Būvniecības likumam, kurš
stājās spēkā 2014.gada 1.oktobrī, un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem.
Rīgas pilsētas izpilddirektors 2014. gada 16. decembrī parakstīja Apmeklētāju pieņemšanas centra
sagatavotos grozījumus Rīgas pilsētas izpilddirektora 2011.gada 21.februāra iekšējos noteikumos
Nr.4 “Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu aprakstīšana, aprakstu aktualizēšana un publiskošana
Rīgas pilsētas pašvaldības interneta portālā”, ar kuriem tika pilnveidota pašvaldības pakalpojumu
definēšana.
2014. gadā ir uzsākts vienreizējs Adresācijas sakārtošanas projekts, kuru plānots realizēt vairāku
gadu laikā, plānveidā sakārtojot un Rīgas pilsētas teritorijā ieviešot vienotiem principiem atbilstošu
adresācijas sistēmu, kas uzlabotu esošo adresācijas objektu atrašanu un nodrošinātu ērtāku un
efektīvāku iespēju orientēties pilsētā. Projekta virzība ir koordinēta iesaistot adrešu informācijas
izmantojošās valsts pārvaldes iestādes un savstarpēji koordinējot projekta realizācijas procesus arī
Rīgas domes struktūru starpā.

XXX

Priekšlikumu sniegšana pakalpojumu pārvaldības
sistēmas pilnveidošanai

RD APC un
atbildīgās
iestādes
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Apmeklētājiem ir brīvi pieejama nepieciešamā informācija par būvniecības procesiem Rīgā, kā arī
saņemami informatīvie bukleti: Adresācija Rīgas pilsētā, Infrastruktūras nodeva Rīgas pilsētā,
Inženiertīklu situācijas plāna izsniegšana – tagad arī kā E-PAKALPOJUMS, Rīgas dzīvojamo māju logi
19.gs vidus – 20.gs., Rīgas pašvaldības policijas informācija jauniešiem, Rīgas pašvaldības policijas
informācija Drošais ceļš uz skolu, Rīgas pašvaldības publiskās tualetes, Rīga 2014 ietvaros izvietoti
informatīvie materiāli.

2014. pastāvīgi

Piemēram, Eiropas kultūras galvaspilsētas programma aprīlis – jūnijs, European Capital of Culture
programme Spring/Summer Edition, Stūra māja, Koru olimpiāde no 9.-19.jūlijam, Ielīgošanas
pasākumi Rīgā, Saulgrieži 21. un 22. jūnijā Mežaparkā, Rīga.lv (remonti 2014.gadā, ielas skolas,
pagalmi, brīvā laika aktivitātes bērniem vasarā latviešu un krievu valodā, Kā strādā Eiropas nauda,
Rīga pēc 15 gadiem: jauna stratēģija, Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsētas programma jūlijsseptembris latviešu un krievu valodā), Rīgas svētki 2014, 15.-17.augusts.
Arhitekti un projektētāji tiek informēti par jaunumiem Vispārīgajos būvnoteikumos, Būvniecības
likumā un citos normatīvajos aktos.
Apmeklētāji tiek informēti par jaunumiem būvniecības procesā, kā arī regulāri tiek informēti par
Būvvaldes uzraugāmo veidlapu jaunākajām un papildinātajām versijām.
Apmeklētājiem tiek dota iespēja izteikt savas domas un ierosinājumus izstrādāto klientu aptauju
veidā, aizpildot piedāvātās anketas. Klientu apkalpošanas centra darbinieki piedalījās kampaņā
„Labs Serviss 2014.”. Kampaņa notika 2014. gada martā. Iegūtā balva – diploms par Sabiedrībai
draudzīgāko padotības iestādi 2014.
Projekta rezultātā un norises laikā tika pilnveidotas un attīstītas klientu apkalpošanas prasmes un
iemaņas, kā arī saņemtas pozitīvas un iedvesmojošas atsauksmes no klientu puses. Projekta
rezultāti dod iespēju arī turpmāk piedalīties līdzīgos projektos.

Klientu apkalpošanas tīkla
pilnveidošana, vadoties pēc „Vienas pieturas
aģentūras” principa
19.1. 2.

Apmeklētāju pieņemšanas centrs 2014.gadā piedalījās e-pakalpojumu “Atļauja īslaicīga rakstura
ielu tirdzniecības organizēšanai” un “Atļauja īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai” sniegšanai”
ieviešanā, kā arī uzsāka sadarbību e-pakalpojuma “Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai
Ziemassvētku laikā” pilotprojektā. Centra darbinieki piedalījās Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darba grupā par klientu apkalpošanas centru tīkla
pilotprojekta īstenošanu, kā arī iesaistījās sadarbības koordinēšanā starp Rīgas pilsētas
dzimtsarakstu nodaļām un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru pakalpojumu sniegšanas
pilnveidošanā.

Atbildīgās iestādes
(pakalpojumu
2014. turētāji), RD
pastāvīgi
APC - sniegt
priekšlikumus

U19.2. Nodrošināt efektīvu, centralizētu IKT atbalsta funkciju pašvaldībā
Rīgas pilsētas portāla izveide
19.2.1.
Jaunas lietvedības un elektronisko dokumentu aprites
sistēmas izveide
19.2.3.

RD ITC, RD
struktūrvienības

RD Sekretariāts,
RD
struktūrvienības,
RD ITC

Netika piešķirts finansējums.
2014.-2015.

!
!

2014.-2017.

Netika piešķirts finansējums.

XXX
Pašvaldības ĢIS attīstība

19.2.4.
Tiesvedību atbalsta sistēmas izveide
19.2.5.

RD PAD, RD ITC,
RD
struktūrvienības
RD Juridiskā
pārvalde, RD
MVD, RD ITC

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

!
Izstrādāta Rīgas pilsētas pašvaldības ģeotelpiskās informācijas uzturēšanas, apstrādes un
pieejamības koncepcija. Jāizstrādā/ jāvienojas par turpmāko darbību plānu un darba posmiem, lai
koncepcija tiktu realizēta.

2014.-2017.
!

RPP, RD ITC

Izstrādāta Rīgas pilsētas videonovērošanas koncepcija. Pašvaldības policijas darbinieki strādājuši kā
eksperti Ziedoņdārza un Grīziņkalna videonovērošanas sistēmas izstrādei, parādot optimālāko
videokameru izvietojumu, sadarbojoties ar ITC speciālistiem, izstrādājot specifikāciju
videonovērošanas kamerām, lai tās varētu pieslēgt Videonovērošanas centram.

2014.-2017.

Mācību procesa sistēmu
nodrošināšana skolās
19.2.7.

RD IKSD, RD ITC

1. RD IKSD vietnē izveidota mācību e-vide macibas.e-skola.lv, kurā pedagogiem ir iespēja ievietot
un lietot citu pedagogu ievietotos mācību materiālus, t.sk. digitālus. Vietnie darbojas jau 2 gadus, ar
katru gadu pedagogu publicēto kursu un materiālu skaits pieaug.
2.47 pilotprojekta skolām iegādāta mācību stundu vadības un datoru pārvaldības programmatūra 1
datorklasei.

2014.-2017.

Izglītības iestāžu IKT infrastruktūras
uzlabošana
19.2.8.

RD IKSD, RD ITC

Veiktas plānotās aktivitātes skolu serveru infrastruktūras nodrošināšanai.
Skolām ieviesta datoru pārvaldība caur SCCM serveri, apmācīti 150 skolu IT speciālisti (informātikas
skolotāji, laboranti, direktora vietnieki informātikas jautājumos).
Joprojām nav atjaunoti izgltītības iestāžu datori, jo tam nav finansējuma.

2014.-2017.

E-pakalpojumu sociālā jomā
attīstība

19.2. 9.

RD LD, RD ITC

Netika piešķirts finansējums.

2014.

Videonovērošanas risinājuma izveide
19.2.6.

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

Izstrādāts UDV (universālā darba vieta) Valsts asistenta pakalpojumu modulis (iekļaujot asistentam
reģistrēto valsts finansētā asistenta pakalpojuma uzskaiti, to statusu attēlošanu; iespēju nodot
pakalpojuma ikmēneša atskaiti elektroniski, drukāt to). Pakalpojums pieejams portālā www.e-riga.lv
Rīgas pašvaldības pakalpojumu kategorijā „Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi” sadaļā
„Valsts finansētā asistenta pakalpojuma atskaišu iesniegšana un apstiprināšana”.

2014.-2015.

Izstrādāta augstāk minētā Valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniedzēju e-pakalpojuma 2.kārta.
RDVIS sistēmu attīstība
19.2. 10.
19.2. 11.

19.2. 12.

Sociālās palīdzības un pakalpojumu e-vaučeru sistēmas
RD LD, RD ITC
izveide
Būvuzraudzības IS izveide
(koncepcija, izstrāde)
Būvvalde, RD ITC
Stratēģijas uzraudzības sistēmas attīstība

19.2.13.

19.2.14.

19.2.15.

RD ITC,
struktūrvienības

Interneta vietnes www.apkaimes.lv uzturēšana un
attīstība

Projektu vadības sistēmas attīstība

Veikti RDVIS plānveida papildinājumi, t.sk., RDVIS pielāgošana likumu un Ministru kabineta
noteikumu grozījumiem.

2014.-2017.
2014.

!

Panākta vienošanās ar LR Ekonomikas ministriju par būvniecības informācijas sistēmas (BIS) un
RDVIS sasaistes realizēšanu. Uzsākta prasību specificēšana un saskaņošana.

2014.-2016.

RD PAD
Stratēģiskās
vadības pārvalde, 2014.-2020.
RD ITC
RD PAD
Stratēģiskās
vadības pārvalde

2014.-2020.

RD PAD, RD ITC

2014.

Atbilstošo Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām sociālajā jomā tika izvirzītas citas prioritātes.

Pārskata gadā veikti tehniski papildinājumi un funkcionāli uzlabojumi tīmekļa vietnē www.sus.lv, to
pielāgojot jauno attīstības plānošanas dokumentu struktūrai.

Pilnveidota un uzlabota tīmekļa vietne www.apkaimes.lv. Vietnē tiek publicēta NVO iesūtītā
aktuālākā informācija.

!

Finansējuma trūkums.

XXX
Satiksmes vadības centra sistēmas
attīstība

RD SD, RD ITC

2014.-2017.

RD ITC

2014.-2017.

RD ITC

2014.-2017.

RD ITC

2014.

RD ITC

2014.-2015.

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
19.2.16.

Izpildes raksturojums

!

Datorparka atjaunošana
19.2.17.

19.2.18.

19.2.19.

Mobilo darba vietu ieviešana
IKT infrastruktūras un datu
rezervēšana

Realizēta datorparka atjaunošana pieejamā finansējuma ietvaros.

Aktivitāte realizēta piešķirtā finansējuma ietvaros.
Veikta situācijas analīze un izmaksu novērtēšana otra datu centra izveidei.

Tīkla pārbūve
19.2.20.

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

19.2.21.

Viendabīgas operētājsistēmas
ieviešana

RD ITC

2014.-2016.

19.2.22.

Tiešsaistes sapulču sistēmas
ieviešana

RD ITC

2014.-2016.

19.2.23.

Datņu centralizētas uzglabāšanas
ieviešana

RD ITC

2014.-2015.

19.2.24.

Darbstaciju un aplikāciju
virtualizācijas ieviešana

RD ITC

2014.-2017.

Izstrādāta Rīgas domes tīkla attīstības koncepcija un WIFI tīkla attīstības koncepcija. Veikta datu
došības uzlabošana un tīkla caurlaides spējas palielināšana. Realizēta faksservera sistēmas nomaiņa.
Veikta darbstaciju migrācija uz vienotu operētājsistēmu.

Izvērtēti pilotprojekta Lync telefonijas (Skype for Business) rezultāti. Uzsākta tā pakāpeniska
ieviešana.
Izveidota infrastruktūra, notiek plānveida lietotāju pieslēgšana.

Realizēta darbstaciju un aplikāciju virtualizēšana atbilstoši plānotajam apjomam.
U19.3.Pilnveidot pašvaldības organizatorisko struktūru un procesus

19.3.1.

19.3.2.

Esošās pašvaldības struktūras un tās pilnveidošanas
iespēju
izvērtēšana, novēršot funkciju dublēšanos, efektīvi
izmantojot līdzekļus
Budžeta plānošanas pilnveidošana saskaņā ar pilsētas
stratēģiskajiem
uzstādījumiem un valsts politiku, pārejot uz vidēja
termiņa (trīs gadu) budžetu

Darbs norit pastāvīgi.
RD iestādes

2014.-2017.

RD FD Pašvaldības
budžeta pārvalde,
RD PAD
Stratēģiskās
vadības pārvalde

Saskaņā ar
Normatīvajie
m
aktiem

Sabiedrisko attiecību nodaļā regulāri tiek rīkotas sapulces (vidēji reizi nedēļā), apspriežot
uzdevumus, plānojot to izpildi un izvērtējot paveikto .
X

FD ir iestrādnes vidēja termiņa resursu pieejamības un saistību apmaksas plānošanai, notiek ES un
lielo investīciju projektu izpildes plānošana vidējā termiņā. Taču sakarā ar to, ka valsts politikas
līmenī pārskata gadā netika veikti nepieciešamie pasākumi pašvaldību vidēja termiņa budžeta
plānošanas ieviešanā, izpilde tika aizkavēta.

19.3.3.

X
X

RD MVD
(sadarbībā ar
centrālo
administrāciju)

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

rezultāts
sasniegts daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

XXX
Mājokļu un vides pārvaldības pilnveidošana pilsētā

19.3.4.

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Kopā ar Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru tika pārstrādāti RD MVD pakalpojumu
apraksti, kā arī 2014. gadā tika strādāts pie jaunās RD MVD tīmekļa vietnes izstrādes.

Pasākumu īstenošana budžeta izdevumu ierobežošanai
RD FD Pašvaldības
un
2014. budžeta pārvalde
pašvaldības veikto funkciju
pastāvīgi
optimizēšanai
U19.4.Nodrošināt pilsētas teritoriju racionālu un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu

19.4.1.

Pilsētas attīstības plānošanas
dokumentos iekļauto nostādņu
īstenošana un plānoto aktivitāšu
uzraudzība un koordinācija

19.4.2.

Vienota pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu
reģistra izveidošana

19.4.3.

Tematiskais plānojums „Teritorijas
valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai”

19.4.4.

19.4.5.

19.4.6.

Veikt patvaļīgās būvniecības
ierobežošanu tauvas joslā

Veikt patvaļīgās būvniecības
ierobežošanu ielu sarkano līniju robežās

RD PAD,
RD

2014.gadā sagatavots 2013.gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam
un Rīgas attīstības programmas 2010.-2013.gadam ieviešanu, kas ir septītais ikgadējais Stratēģijas
uzraudzības sistēmas pārskats (pieejams: www.sus.lv, www.rdpad.lv, www.riga.lv). Atbilstoši
jaunajiem plānošanas dokumentiem ir pilnveidota Stratēģijas uzraudzības sistēma un 2014.gadā
tika izstrādātas vadlīnijas minēto dokumentu uzraudzībai.

2014. pastāvīgi

X

Izstrādāti un 2014.gada 13.maijā RD apstiprināti iekšējie noteikumi Nr.12 „Par Rīgas pilsētas
pašvaldības politikas plānošanas dokumentu izstrādāšanas un reģistrēšanas kārtību.

RD PAD,
RD

2014.

RD PAD,
RD

2014.- 2015.

Būvvalde

2014. pastāvīgi

1. Zemes ierīcības projektu izskatīšanas ietvaros iespējams fiksēt patvaļīgu būvniecību ne tikai
tauvas joslā, bet jebkur citur, kam seko attiecīgas darbības.
2. Tiek pieņemti lēmumu par prettiesiskas būvniecības tauvas joslā seku novēršanu.

Būvvalde

2014. pastāvīgi

1. Zemes ierīcības projektu izskatīšanas ietvaros iespējams fiksēt patvaļīgu būvniecību ne tikai ielu
sarkanajās līnijās, bet jebkur citur, kam seko attiecīgas darbības.
2. Tiek pieņemti lēmumi par prettiesiskas būvniecības seku novēršanu ielas sarkano līniju robežās.

Uzsākta tematiskā plānojuma izstrāde.

Ieņēmumu daļas izpildes un stingras budžeta izdevumu RD FD Pašvaldības
2014. daļas kontroles nodrošināšana, sekmējot
budžeta pārvalde
pastāvīgi
sabalansēta budžeta izpildi pārskata gadā

Pārskata gadā tika veikta pastāvīga budžeta ieņēmumu daļas un izdevumu daļas kontrole. Faktiskais
budžeta deficīts pārskata gadā bija ievērojami (par 46%) mazāks nekā plānotais

U19.5.Sniegt korektu, pārskatāmu un aktuālu informāciju par pašvaldību un katru tās institūciju
19.5.1.

19.5.2.

Rīgas pilsētas pašvaldības publiskā pārskata
sagatavošana
Regulāra sabiedrības informēšana par pašvaldības
finanšu un budžeta aktualitātēm, kā arī atbildes uz
sabiedrību interesējošiem
jautājumiem

RD FD

RD FD,
RD Sabiedrisko
attiecību
nodaļa

2014. pastāvīgi

Tika sagatavots Rīgas pilsētas pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats, kurš latviešu un angļu
valodās publicēts Rīgas domes tīmekļa vietnē.
Latvijas masu informācijas līdzekļiem regulāri tika sniegta informācija par pašvaldības finanšu un
budžeta aktualitātēm, kā arī atbildes un sabiedrību interesējošiem jautājumiem.

2014. pastāvīgi

Saskaņā ar Sabiedrisko attiecību nodaļas tiešajām funkcijām gatavotas preses relīzes, organizētas
preses konferences, tikšanās un intervijas ar Rīgas domes amatpersonām. Pausts Rīgas domes
oficiālais viedoklis. Pēc žurnālistu pieprasījumiem gatavoti dažādi informatīvie materiāli. Pilnveidots
Rīgas pašvaldības portāls „Riga.lv”. Informācija portālā tiek aktualizēta vairākas reizes dienā.

XXX

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

rezultāts
sasniegts daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!

U19.6.Nodrošināt pašvaldības finanšu caurskatāmību un izskaidrošanu sabiedrībai
Sadarbība ar starptautiskajām
kredītreitinga aģentūrām
RD FD Resursu
pārvalde

19.6.1.

Sadarbībā ar neatkarīgajiem revidentiem Pricewaterhouse Coopers SIA” veikts Rīgas pilsētas
pašvaldības finanšu audits par 2013.gadu, RD kopsavilkuma finanšu pārskata revīzija, kura publicēta
Rīgas pilsētas pašvaldības publiskajā pārskatā 2013.gadam.
Turpināta sadarbība ar starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām „Standard & Poor’s” un
„Moody’s”, kuri veikuši Rīgas pilsētas finanšu un budžeta sistēmas gadskārtējo vērtējumu,
publicējot pilsētas kredītreitinga ziņojumus.

2014. pastāvīgi

U19.7. Nodrošināt regulāru dialogu ar sabiedrību un sekmēt sabiedrības līdzdalību pašvaldības darbībā (t.sk. lēmumu pieņemšanā un īstenošanā)
19.7.1.

19.7.2.

19.7.3.

Informatīvie un izglītojošie
pasākumi/projekti par līdzdalības iespējām pašvaldībā
un par
pienākumiem
attiecībā stiprināšanas
pret
Pilsoniskās sabiedrības

RD IKSD Projektu
un
sabiedrības
integrācijas
RD IKSD Projektu

aktivitāšu/projektu atbalsts, kuros iesaistās dažādas
sabiedrības grupas

un
sabiedrības
integrācijas
nodaļa

Pašvaldības sadarbības memorands ar NVO, kā arī RD
izveidotās
konsultatīvās padomes, darba grupas un publiskās
apspriešanas

RD (pašvaldības
iestādes,
struktūrvienības)

Notiek nepārtraukti, esot atbilstošam finansējumam, sadarbībā ar NVO.

2014. pastāvīgi

Sabiedrības iesaiste detālplānojumu un būvniecības ieceru publisko apspriešanu ietvaros.
Tas ir nepārtraukts process ar visām augstāk un zemāk minētajām darbībām, sniedzot atbalstu NVO
un citām sabiedrības grupām

2014. pastāvīgi

2014. pastāvīgi

Dialoga uzturēšana ar mērnieku profesionālajām
organizācijām
19.7.4.

Būvvalde

Regulāra iedzīvotāju aptauja
19.7.5.

RD IKSD Projektu
un
sabiedrības
integrācijas
nodaļa

1. Realizējot adresācijas sakātošanas projektu (uzsākts 2014. gadā), Rīgas teritorijā iedzīvotāju
iesaistīšanas nolūkā ir organizētas publiskās apspriešanas triju nedēļu garumā, kuras laikā
iedzīvotāji var līdzdarboties un sekmēt adresācijas sakārtošanas procesus. Tiek piedāvāta iespēja
līdzdarboties elektroniski, rakstiski vai klātienē mutiskā formā. Līdzdalība tieši ietekmē Rīgas
pilsētas būvvaldes pieņemamos lēmumus.
2. Būvvalde informē sertificējošās institūcijas par nekvalitatīvi veiktiem ģeodēziskajiem darbiem.

2014. pastāvīgi

XXX

Aptauja veikta 2014.g. maijā-jūnijā, rezultāti pieejami iksd.riga.lv, nākamā aptauja plānota
2017.gadā.

2014.

U19.8. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un apkaimju iedzīvotāju teritoriālajām organizācijām

19.8.1.

19.8.3.

Pašvaldības un NVO sadarbības memoranda ietvaros –
sabiedrības
iesaistes un aktīvas līdzdalības pašvaldības lēmumu
pieņemšanā un
īstenošanā nodrošināšana, attīstot pastāvīgu partnerību
starp pašvaldību un NVO
Apkaimju identitātes un to iedzīvotāju piederības
izjūtas savai apkaimei stiprināšana.

RD PAD
Pilsētvides
attīstības
pārvalde, IKSD

RD PAD

2014. pastāvīgi

2014. pastāvīgi

Tiek uzturēta tīmekļa vietne www.apkaimes.lv.

19.8.6.

2014. pastāvīgi

!

Darbība
nenotiek

RD PAD,
izpilddirekcijas

X

Nepietiekama
darbība

Apkaimju iedzīvotāju talku, akciju, ielu svētku un citu
pasākumu organizēšana, kuri vērsti uz iedzīvotāju
līdzdalību apkaimes attīstībā un iekļaušanos apkaimes
kopienā

XXX

Darbība notiek

RD PAD
Pilsētvides
2014.-2015.
attīstības pārvalde

rezultāts nav
sasniegts

URBACT II līdzfinansētā projekta
„Pilsētvides ilgtspējīga attīstība” īstenošana
(01.02.2013. – 30.04.2015.)

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
19.8.4.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Projekts tiek īstenots, īstenošana noslēgsies 2015.gada 30.aprīlī.

Darbs pasākuma ietvaros norit pastāvīgi. 2014.gada nodrošināta Lielās talkas norise Ziemeļu rajona
un Vidzemes priekšpilsētas teritorijās ar 40 atkritumu savākšanas vietām.
Organizētas 6 lapu savākšanas vietas un lapu izvešana.

U19.9. Nodrošināt regulāru sadarbību ar valsts institūcijām un citām pašvaldībām
Sadarbība ar Rīgas plānošanas reģionu un Rīgas
aglomerācijā esošajām pašvaldībām un
pašvaldību organizācijām (Latvijas Pašvaldību savienība,
Latvijas Lielo
pilsētu asociācija u.c.)

19.9.1.

Nodrošināta regulāra sadarbība, kā arī dalība vairākos pasākumos, kas saistīti ar pilsētas
stratēģiskajiem izaicinājumiem, piemēram, tika nodrošināta dalība:
- RPR seminārā „Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrāde”;
- RPR Konsultatīvās komisijas sēdēs;
- Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē;
- konferencē „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas
kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” un „Reģionālās
politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”.
RD PAD

2014. pastāvīgi

Tika izvērtēti un sniegti komentāri par dažādiem dokumentiem, piemēram, sniegti atzinumi par
kaimiņu pašvaldību attīstības dokumentiem un RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības
programmu.
Sadarbībā ar LLPA ir noritējis intensīvs darbs pie Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.2020.gadam plānošanas perioda fondu apguves.
Darbība Rīgas plānošanas reģiona īstenotā URBACT II programmas projekta „USEAct” (Urban
Sustainable Environmental Actions; Pasākumi ilgtspējīgai pilsētvidei) vietējā atbalsta grupā (ULSG) –
pašvaldību un visu ieinteresēto pušu iesaiste.
Projekta mērķis ir noteikt veidus pilsētvides un biznesa attīstībai, efektīvi izmantojot pilsētas
resursus, īpaši zemes resursus, ar jaunām plānošanas metodēm un sadarbības pieeju (viens no
fokusiem - pilsētu degradētās teritorijas).
Nodrošināta regulāra sadarbība, kā arī dalība vairākos pasākumos, kas saistīti ar pilsētas
stratēģiskajiem izaicinājumiem, piemēram, tika nodrošināta dalība:
- sapulcē VARAM par transporta radītā gaisa piesārņojuma problēmām Rīgas pilsētā;
- seminārā par apkaimju kopienu stiprināšanas projektu, ko Urban Institute realizē kopā ar VARAM.
Tika izvērtēti un sniegti komentāri par dažādiem valsts dokumentiem, piemēram, par LR
Ekonomikas ministrijas izstrādāto pamatnostādņu projektu „Latvijas Tūrisma attīstības
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, par MK noteikumu projektu „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, par Darbības programmu „Izaugsme un
nodarbinātība”, par VARAM sagatavoto Latvijas pozīciju „ES rīcībpolitiku urbānā dimensija – ES
pilsētprogramas galvenie aspekti”.

VARAM rīkotājā kopienu apmācības programmas seminārā „Atgriežot dzīvību Latvijas pilsētām un
reģioniem” tika sniegta prezentācija par pilsētas stratēģisko plānošanu.
Sadarbībā ar valsts institūcijām ir noritējis intensīvs darbs pie Eiropas Savienības struktūrfondu
2014.-2020.gadam plānošanas perioda fondu apguves.

19.9.2.

19.9. 4.

Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība ES Reģionu
komitejas locekļu delegācijā kopā ar 3 novadu
pašvaldību pārstāvjiem un 2 republikas pilsētu
pašvaldību pārstāvjiem un Latvijas Pašvaldību
savienības priekšsēdētāju
Sadarbība ar LR Ārlietu ministriju un citām valsts
pārvaldes iestādēm, Eiropas Komisijas pārstāvniecību
Latvijā un dažādām ārvalstu
vēstniecībām LR un LR vēstniecībām ārvalstīs

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

rezultāts
sasniegts daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

XXX

Sadarbība ar valsts institūcijām (nozaru ministrijām,
Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru u.c.)

19.9. 3.

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.

Izpildes raksturojums

!
Turpinās darbs pie pašvaldības saistošo noteikumu par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
grozījumu izstrādes, lai nekustamo īpašumu, kurā konstatēta patvaļīga būvniecība, apliktu ar
paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli attiecīgi pēc pārkāpuma smaguma un par noteiktas
kategorijas patvaļīgas būvniecības gadījumiem (50% vai dubultā apmērā jau no esošās nodokļu
likmes).
Sadarbībā ar Valsts valodas centru veicināt pilsētvidē izvietotās informācijas atbilstību normatīvo
aktu prasībām. Pastāvīgi veicams pasākums, kā rezultātā tiek novērsti būtiski Valsts valodas likuma
pārkāpumi.
Būvvaldes pārstāvība valsts un pašvaldību institūcijās, attiecībās ar juridiskām un fiziskām
personām.
Izvērtējot iesniegtos reklāmprojektus, nodrošināta Rīgas pilsētai raksturīgās arhitektūras un vides
saglabāšanu, kas ir nozīmīgs pasākums kvalitatīvas pilsētvides veidošanā. Pasākums tiek realizēts
pastāvīgi.
Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība Eiropas Savienības Reģionu komitejas
locekļu delegācijā.

RD PAD
Pilsētvides
attīstības pārvalde 2014. pastāvīgi

RD ĀP

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

2014. pastāvīgi

Nodrošināta informācijas apmaiņa, dalība starptautisku pasākumu rīkošanai izveidotajās darba
grupās, dalība vēstniecību rīkotajos pasākumos, tikšanās ar vēstniekiem un vēstniecību pārstāvjiem.
RD ĀP

2014. pastāvīgi

U19.10. Veicināt daudzpusēju pašvaldības starptautisko sadarbību

19.10.1.

19.10.2.

19.10.3.

Sadarbības veicināšana ar
Starptautiskām organizācijām/institūcijām un
sadarbības tīkliem, pārstāvot Rīgas pilsētas intereses
tajos un organizējot RD vadības, RD deputātu un Rīgas
pilsētas pašvaldības darbinieku dalību starptautisko
organizāciju/institūciju un
sadarbības tīklu iniciētos pasākumos

RD ĀP

Starptautisko organizāciju/institūciju
un sadarbības tīklu pārstāvju
RD ĀP
uzņemšanas koordinēšana un organizēšana Rīgas domē
Rīgas domes vadības dalības
organizēšana nozīmīgos
starptautiskos projektos,
pasākumos, kongresos un
konferencēs

2014. pastāvīgi

Nodrošināta Rīgas domes vadības, Rīgas domes deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku
dalība starptautisko organizāciju/institūciju un tīklu iniciētos pasākumos (veiktas nepieciešamās
formalitātes komandējumu nodrošināšanai, t.sk. vizīšu saturiskā plānošana, vīzu nodrošināšana
utt.).

Norādīts 19.10.7.
2014. pastāvīgi
Nodrošināta Rīgas domes vadības dalība nozīmīgos starptautiskos projektos, pasākumos,
kongresos un konferencēs (veiktas nepieciešamās formalitātes un vizīšu saturiskā plānošana).

RD ĀP

2014. pastāvīgi

XXX
Sadarbības veicināšana ar Rīgas sadarbības un
sadraudzības pilsētām
ārvalstīs, pārstāvot Rīgas pilsētas intereses un
organizējot RD vadības,
RD deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku
dalību aktivitātēs Rīgas sadraudzības pilsētās un pie
sadarbības partneriem

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
19.10.4.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Noorganizēta Rīgas domes vadības, Rīgas domes deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku
dalība aktivitātēs Rīgas sadraudzības pilsētās un pie sadarbības partneriem (veiktas nepieciešamās
formalitātes, t.sk. vizīšu saturiskā plānošana).

RD ĀP

2014. pastāvīgi

Pieredzes apmaiņas vizīšu un tikšanās Rīgas pilsētas
pašvaldības pārstāvjiem un ārvalstu pašvaldību
institūciju speciālistiem organizēšana

Nodrošinātas pieredzes apmaiņas vizītes un tikšanās Rīgas pašvaldības pārstāvjiem un ārvalstu
pašvaldību institūciju speciālistiem.
2015. gada februārī notika pieredzes apmaiņas vizīte un tikšanās ar Liepājas pašvaldības
pārstāvjiem.

RD ĀP, Būvvalde

19.10.5.

2014. pastāvīgi

04.12.2014.-06.12.2014. Dalība starptautiskā kultūras mantojuma forumā Viļņā „Vēsturiskas
pilsētas ainavas attīstība un saglabāšana” un pieredzes apmaiņa starp pasaules kultūras mantojuma
pilsētām OWHC (Organisation of World Heritage Cities), kas tika rīkots par godu 20. gadadienai
kopš Viļņas vēsturiskais centrs ierakstīts UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā un 10.
gadadienai kopš Kernaves arheoloģiskais komplekss ierakstīts pasaules kultūras mantojuma
sarakstā.
21.05.2014.-25.05.2014. piedalīšanās starptautiskā konferencē Budapeštā, pamatojoties uz Rīgas
pilsētas un Budapeštas (Ungārija) vicemēru abpusējo vienošanos, par sadarbību kultūras jomā un
pieredzes apmaiņā starp pasaules kultūras mantojuma pilsētām (OWHC), ar mērķi turpināt
pieredzes apmaiņu un sadarbību vēsturisko pilsētu kultūvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
Izstrādāta rokasgrāmata “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas process Rīgā”.

19.10.6.

19.10.7.

19.10.8.

19.10.9.

19.10.10.

Informācijas materiālu par Rīgas pilsētas pašvaldības
sadarbību ar ārvalstīm sagatavošana RD vadības
vizītēm un sanāksmēm

RD ĀP

Uzņemt ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu, kā
arī starptautisko organizāciju/institūciju un sadarbības
tīklu delegācijas Rīgas domē (t.sk. norišu plānošana un
RD ĀP
sagatavošana, sadarbojoties ar valsts un pašvaldības
institūcijām un
NVO)
Dalība Rīgas un ārvalstu
sadraudzības pilsētu kopīgo
kultūras, tūrisma un sporta
sadarbības pasākumu plānošanā un realizēšanā
Rīgas un tās sadraudzības pilsētu attiecību regulējošo
dokumentu izstrādes nodrošināšana un
koordinēšana
Ārvalstu sadarbības projektu
izstrāde un realizēšana

2014. pastāvīgi

Sagatavoti materiāli par Rīgas pašvaldības sadarbību ar ārvalstīm aktuālajām 2014. gada vizītēm un
sanāksmēm.

Saturiski izplānotas, sagatavotas un nodrošināta ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu,
starptautisko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu delegāciju uzņemšanas norise Rīgā.
2014. pastāvīgi

RD ĀP

2014. pastāvīgi

RD ĀP

2014. pastāvīgi

RD ĀP

2014. pastāvīgi

Izplānoti un realizēti Rīgas un sadraudzības pilsētu ārvalstīs kopīgi kultūras, tūrisma un sporta
sadarbības pasākumi.

Izstrādāti Rīgas un tās sadraudzības pilsētu attiecības regulējoši dokumenti.

Izstrādāti un realizēti ārvalstu sadarbības projekti.

19.10.12.

19.10.13.

XXX
Sadraudzības un sadarbības pilsētu, kā arī starptautisko
organizāciju dalības atbalsts „Rīga 2014” pasākumos

X

!

XXX
RD ĀP

2014. pastāvīgi

Citu valstu un pilsētu labās prakses
pārņemšana Rīgas pilsētas teritorijas plānošanā un
pilsētvides attīstīšanā

RD PAD
Pilsētvides
2014. attīstības pārvalde pastāvīgi

Pašvaldības (pārvaldes) speciālistu
profesionālās starptautiskās
konkurētspējas veicināšana
(pieredzes apmaiņa, dalība
apmācību programmās u.c.

RD PAD
Pilsētvides
2014. attīstības pārvalde pastāvīgi

Darbība
nenotiek

Nepietiekama
darbība

Darbība notiek

rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

rezultāts
sasniegts daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts un

Pasākuma, aktivitātes nr.
19.10.11.

Izpildes raksturojums

Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).

!
Noorganizēta Rīgas sadraudzības un sadarbības pilsētu, ES valstu galvaspilsētu un Eiropas kultūras
galvaspilsētu delegāciju dalība Rīga 2014 pasākumos.

Dalība USER projektā. 2015.-2018.g. – plānota dalība „iWater” projektā.

2014.g. – UBC semināri Rīgā un ārvalstīs, USER projekta ietvaros gūtā pieredze, dalība 14.Pasaules
pilsētu un ostu konferencē, u.c.

U19.11. Veicināt Rīgas pilsētas starptautisko atpazīstamību
19.11.1.

Rīgas pilsētas kā starptautiskas konferenču un kongresu
rīkošanas
RD ĀP
vietas atpazīstamības veicināšana

2014. pastāvīgi

19.11.2.

Pozitīvas Rīgas atpazīstamības
veicināšana starptautiskos tirgos

2014. pastāvīgi

19.11.3.

19.11.4.
19.11.5.

19.11.6.

19.11.7.

RD ĀP

Rīgas ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu, kā arī
starptautisko Organizāciju/ institūciju un sadarbības
tīklu pārstāvju dalība liela mēroga svētkos un
RD ĀP
pasākumos Starptautisko tūrisma filmu festivālu
„Tourfilm Riga” organizēšana
Starptautisko tūrisma filmu festivālu „Tourfilm Riga”
organizēšana
Starptautisko organizāciju un sadarbības tīklu darba
grupu ikgadējās tikšanās Rīgā organizēšana
Rīgas pārstāvības EK Reģionālās politikas un
pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta rīkotajās Atvērto
durvju dienās „Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa”
Briselē nodrošināšana
Dažādu starptautisku pasākumu (ralliju, skrējienu
u.tml.), kuru maršrutā Rīga ir iekļauta kā viens no
posmiem, atbalsts un norises nodrošināšana Rīgā

Atbalstīta starptautisku konferenču un kongresu rīkošana Rīgā.

Pozitīvas Rīgas Atpazīstamības
veicināšana starptautiskos tirgos.
Rīgas ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu pārstāvju dalības nodrošināšana 2014. gada Rīgas
svētkos.

2014. pastāvīgi

RD ĀP

2014. pastāvīgi

RD ĀP

2014. pastāvīgi

RD ĀP

2014. pastāvīgi

RD ĀP

2014. pastāvīgi

Nodrošināta Starptautiskā Tūrisma filmu festivāla „Tourfilm Riga” norise.
Nodrošinātas starptautisko organizāciju un sadarbības tīklu darba grupu ikgadējās tikšanās Rīgā.

Nodrošināta Rīgas pārstāvība EK Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta rīkotajās
Reģionu un pilsētu atvērto durvju dienās „Open Days 2014” Briselē.

Darbs pie Elektromobiļu rallija Sanktpēterburga-Montekarlo Rīgas posma norises nodrošināšanas;
pasākums tika atcelts.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i.

XXX

X
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Komentāri (varbūt paveiktais, izpilde pārskata gadā).
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Dz.Balodis

