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Izmantotie saīsinājumi
AI

Rīgas Austrumu izpilddirekcija

AS

Akciju sabiedrība

AZ

aizsardzības zona

BIS

būvniecības informācijas sistēma

Būvvalde

Rīgas pilsētas būvvalde

CO2

oglekļa dioksīds

DP

dabas parks

EM

Ekonomikas ministrija

ES

Eiropas Savienība

ESKO

energoservisa kompānija

EUR

Eiropas Savienības valūta euro

GNSS

globālās navigācijas satelītu sistēma

GNSS EUPOSRĪGA

globālās navigācijas satelītu sistēmas bāzes staciju tīkls

GPRS

vispārējais pakešu radiopakalpojums (angļu val. - General Packet Radio Service)

HIV

cilvēka imūndeficīta vīruss (angļu val. - Human Immunodeficiency viruss)

IKT

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

IS

informācijas sistēma

ITI

integrētās teritoriālās investīcijas

izpilddirekcijas

Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas

KF

Kohēzijas fonds

LED

gaismu izstarojoša diode (angļu val.- light - emitting diode)

LIAA

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

LR

Latvijas Republika

MK

Ministru kabinets

MMTM

multimodālais transporta mezgls

NMPD

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

NO2

slāpekļa dioksīds

NVO

nevalstiskā organizācija

O3

ozons

PB

pašvaldības budžets

PI

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

PII

pirmsskolas izglītības iestāde

PL

privātie līdzekļi

PRV

prioritārais rīcības virziens

PVO

Pasaules Veselības organizācija

RD

Rīgas dome

RD ĀP

Rīgas domes Ārlietu pārvalde

RD FD

Rīgas domes Finanšu departaments

RD IKSD

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

RD ITC

Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
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RD ĪD

Rīgas domes Īpašuma departaments

RD LD

Rīgas domes Labklājības departaments

RD MVD

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

RD PAD

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

RD SD

Rīgas domes Satiksmes departaments

RDVIS

Rīgas domes Vienotā informācijas sistēma

REA

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”

RIIMC

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

RP BJC

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs

RP SIA

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību

RPA

Rīgas pašvaldības aģentūra

RPP

Rīgas pašvaldības policija

RSAC

Rīgas sociālās aprūpes centrs

RSD

Rīgas Sociālais dienests

RTAB

nodibinājums „Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”

RTP

Rīgas teritorijas plānojums

RV

rīcības virziens

RVAF

Rīgas Vides aizsardzības fonds

RVC

Rīgas vēsturiskais centrs

SAC

sociālās aprūpes centrs

SIA

sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SO2

sēra dioksīds

Stratēģija

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

TEN–T

Eiropas transporta tīkls

UNESCO

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (angļu val. - United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UDV

universālā darba vide

VARAM

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija

VAS

valsts akciju sabiedrība

VB

valsts budžets

VSIA

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

VVDZ

valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

Wi-Fi

uzticami bezvadu sakari (angļu val.- Wireless Fidelity)

WMS, WFS

ģeotelpisko datu servisi (angļu val. - Web Map Service, Web Feature Service)

ZGT

zemās grīdas tramvajs

ZI

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība
U1.1. Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu kvalitatīvas izglītošanas iespējas visām pilsētas ģimenēm

1.1.1. PII teritoriju labiekārtošana

Atbilstoši RD ĪD
sarakstam

1.1.2. PII materiāltehniskās bāzes pilnveidošana
atbilstoši iestāžu vajadzībām

1.1.3. Iekļaujošas izglītības attīstība – atbalsta
personāla konsultāciju nodrošināšana PII

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2019.–2020.

PB

RD IKSD

2019.–2020.

PB

RD IKSD

2019.–2020.

Nodrošināta PII teritorijā kvalitatīvā vide.

PII teritoriju labiekārtošana notiks atbilstoši RD ĪD plānam.
RD ĪD, pamatojoties uz PII iesniegto informāciju, apseko iestādes un atbilstoši
apstiprinātajam plānam veic teritoriju labiekārtošanu.
Atbilstoši RD ĪD apstiprinātajam plānam 2019.g. plānota PII teritoriju labiekārtošana.

Turpināt mācību un materiāltehniskās vides nodrošināšanu atbilstoši 21.11.2018.
Visām pašvaldības PII materiāltehniskā bāze Ministru kabineta noteikumiem Nr.716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības
atjaunota un ir atbilstoša mūsdienu prasībām. vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem" un saskaņā ar budžeta
iespējām.

PB

Nodrošināta psihologa pieejamība PII.

2019.g. nodrošināt trīs PII konsultatīvos centrus katru ar vēl vienu psihologu. Izveidots
sadarbības modelis ar PII Konsultatīvajiem centriem.
Individuālās psiholoģiskās palīdzības nodrošināšana un ieteikumu sniegšana pirmsskolu
pedagogiem darbā ar bērniem, kuriem vērojamas dažādas grūtības.
Sniegto ieteikumu īstenošanas pārraudzība.

Nodrošināts, ka 150 PII pedagoģiskajiem
darbiniekiem ir atbilstoša profesionālā
kvalifikācija un atalgojums.

Konsultācijas, semināri, pieredzes apmaiņas pasākumi PII pedagogiem, vadītāju
vietniekiem/metodiķiem, vadītājiem par kompetenču pieejas ieviešanu mācību procesā.
2019.gadā RD iesniegts priekšlikums par papildu metodiķa likmes piešķiršanu
pirmsskolas darba organizācijas modelim grupās "1+2".
Nodrošināta pirmsskolu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide.

1.1.4. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveide un profesionālās darbības novērtēšana

RD IKSD

2019.–2020.

PB

1.1.5. 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

RD IKSD

2019.–2020.

PB

1.1.6. Profilaktiskās veselības aprūpes un pirmās
palīdzības nodrošināšana mācību procesa laikā

RD IKSD
(sadarbībā ar
Latvijas Māsu
asociāciju, Latvijas
Ārstu biedrību u.c.)

2019.–2020.

PB

Nodrošināta izglītojamo profilaktiskā veselības
aprūpe, medicīniskā aprūpe izglītojamiem ar
hroniskām saslimšanām un pirmās palīdzības
pieejamība.
Nodrošināta ārstniecības personu profesionālā
pilnveide.

1.1.7. Veselīga uztura principu īstenošana
izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanā

RD IKSD
(sadarbībā ar
Latvijas
Lauksaimniecības
universitāti, Rīgas
Stradiņa
universitāti)

2019.–2020.

PB

Nodrošināta izglītojamo ēdināšana atbilstoši
normatīvo regulējumu prasībām.

Turpināt līdzfinansēt privātās PII pirmsskolas izglītības programmas apguves
Nodrošināta iespēja bērniem no pusotra gada
nodrošināšanai.
vecuma uzsākt pirmsskolas izglītības
Turpināt līdzfinansēt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus, lai vecāki varētu
programmas apguvi.
atgriezties darbā.

Kursi un semināri pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā pirms
slimnīcas etapā, izglītojamo ar dažādām hroniskām saslimšanām aprūpē, infekcijas
slimību profilakses un higiēnas jautājumos.
Individuāla atbalsta sniegšana ārstniecības personām, pedagogiem un vecākiem.

Kursi un semināri ar ēdināšanas organizāciju saistītajos jautājumos.
Individuāla atbalsta sniegšana ārstniecības personām, pedagogiem un vecākiem.
Metodisko materiālu izstrāde un piemērošana.
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas uzraudzība.

U1.2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pamatizglītību

1.2.1. Skolu teritoriju labiekārtošana

Atbilstoši RD ĪD
sarakstam

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2019.–2020.

PB

4

Priekšlikumu saskaņošana ar RD ĪD.
Nodrošinātas skolu iespējas organizēt sporta un Skolu teritoriju labiekārtošana notiks atbilstoši RD ĪD plānam.
brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, sekmēta 2019.g. plānota esošo sporta laukumu labiekārtošana vai jaunu sporta laukumu ierīkošana
skolēnu drošība.
6 skolās.
Skolas netiek dalītas pēc izglītības pakāpēm.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

1.2.2. Skolu materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana mūsdienīga mācību procesa
nodrošināšanai

Atbildīgie
izpildītāji
RD IKSD

1.2.3. Inovatīvu mācību darba formu ieviešana
radošuma un uzņēmējspēju veicināšanai
pamatizglītībā – digitālās mācību vides veidošana

RD IKSD

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti
2019.–2020.

2019.–2020.

PB

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

2019.g. un 2020.g. datorparka u.c. modernas datortehnikas iegāde plānota atbilstoši PB
Pilnveidota skolu materiāltehniskā bāze ar
iespējām. Piešķirtā finansējuma apmērā tiks atjaunots skolu datorparks, iegādāti
mūsdienīgiem mācību tehniskajiem līdzekļiem.
projektori un planšetdatori.

PB, ES

Digitālu mācību līdzekļu ieviešana skolās,
radot iespējas skolēniem iegūt 21.gs.
nepieciešamās iemaņas un kompetences.

Datoru, interaktīvo tāfeļu, projektoru, planšetdatoru, TV paneļu, interaktīvo ekrānu u.c.
ierīču iegāde pētnieciskajai darbībai. Attīstīt planšetdatoru, viedtālruņu u.c. viedierīču
izmantošanu mācību procesā. Veicināt modernu zināšanu sniegšanu skolēniem,
izmantojot robotikas, sensoru vadības, programmēšanas, 3D animācijas iespējas. Mācību
e–vides izmantošana skolas mācību procesā.
Uzturēt RD IKSD vietnē izveidoto mācību e–vidi, kurā pedagogiem ir iespēja ievietot un
lietot citu pedagogu ievietotos mācību materiālus, t.sk. digitālus.
Semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana skolu vadības komandām par
iekļaujošo izglītību Rīgas pilsētas pašvaldības skolās.
Individuālo konsultāciju rīkošana vecākiem par iekļaujošo izglītību, ģimenes terapijas
izglītojamo ģimenēm, ja bērnam ir mācību vai uzvedības problēmas.
Konsultācijas par individuāliem plāniem un atbalsta pasākumiem.
Pedagoģiski medicīniskās komisijas darba nodrošināšana saskaņā ar komisijas funkcijām
un uzdevumiem.

1.2.4. Iekļaujošas izglītības attīstība – atbalsta
personāla nodrošināšana skolās

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Nodrošināts atbalsta personāla (izglītības
psihologs, sociālais pedagogs, speciālais
pedagogs, logopēds) darbs skolās.
Sekmēta skolēna ar speciālām vajadzībām
iekļaušana vispārizglītojošajās skolās.

1.2.5. Skolu kvalitātes monitoringa sistēmas
izveidošana

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Kvalitatīvas pamatizglītības pieejamības
nodrošināšana.

1.2.6. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveidošana un profesionālās darbības
novērtēšana

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Nodrošināta ilgtermiņa pedagogu motivācijas, Atbalsta sniegšana skolām pedagogu un vadības komandu darba kvalitātes
atalgojuma un profesionālās kvalitātes sasaistes paaugstināšanai.
sistēmas pakāpeniska ieviešana.
Nodrošināta pamatskolu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide.

Skolu tīkla pilnveides pasākumu īstenošana saskaņā ar rīcības plānu "Rīgas pilsētas
pašvaldības skolu tīkla pilnveidošana 2019-2021".
Nodrošināta skolu direktoru profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana.

1.2.7. Profilaktiskās veselības aprūpes un pirmās
palīdzības nodrošināšana mācību procesa laikā

RD IKSD
(sadarbībā ar
Latvijas Māsu
asociāciju, Latvijas
Ārstu biedrību)

2019.–2020.

PB

Nodrošināta izglītojamo profilaktiskā veselības
aprūpe, medicīniskā aprūpe izglītojamiem ar
hroniskām saslimšanām un pirmās palīdzības
pieejamība.
Nodrošināta ārstniecības personu profesionālā
pilnveide.

1.2.8. Veselīga uztura principu īstenošana
izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanā

RD IKSD
(sadarbībā ar
Latvijas
Lauksaimniecības
universitāti, Rīgas
Stradiņa
universitāti)

2019.–2020.

PB

Nodrošināta izglītojamo ēdināšana atbilstoši
normatīvo regulējumu prasībām.

Kursi un semināri ar ēdināšanas organizāciju saistītajos jautājumos.
Individuāla atbalsta sniegšana ārstniecības personām, pedagogiem un vecākiem.
Metodisko materiālu izstrāde un piemērošana.
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas uzraudzība.

1.2.9. Pirmās palīdzības apmācība

RD IKSD
(sadarbībā ar
Latvijas Sarkanais
Krusts, NMPD)

2019.–2020.

PB

Nodrošināta izglītojamiem prasmju apguve
pirmās palīdzības sniegšanā.

Semināri, metodiskais materiāls un pirmās palīdzības sniegšanas sacensības.

Kursi un semināri pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā pirms
slimnīcas etapā, izglītojamo aprūpē ar dažādām hroniskām saslimšanām, infekcijas
slimību profilakses un higiēnas jautājumos.
Individuāla atbalsta sniegšana ārstniecības personām, pedagogiem un vecākiem.

U1.3. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību

1.3.1. Skolu teritoriju labiekārtošana

Atbilstoši RD ĪD
sarakstam

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2019.–2020.

PB

5

Priekšlikumu saskaņošana ar RD ĪD.
Nodrošinātas skolu iespējas organizēt sporta un Skolu teritoriju labiekārtošana notiks atbilstoši RD ĪD plānam.
brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, sekmēta 2019.g. plānota esošo sporta laukumu labiekārtošana vai jaunu sporta laukumu ierīkošana
skolēnu drošība.
6 skolās.
Skolas netiek dalītas pēc izglītības pakāpēm.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji
RD IKSD
(sadarbībā ar RD
ITC)

1.3.2. Skolu materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana mūsdienīga mācību procesa
nodrošināšanai

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

1.3.4. Skolu darbības kvalitātes paaugstināšana

1.3.5. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveidošana un profesionālās darbības
novērtēšana

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

PB, ES

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

2019.g. plānotā finansējuma (1 225 180 EUR) apmērā tiks atjaunots skolu datorparks,
iegādāti planšetdatori, projektori un modernizēta tīkla infrastruktūra, ierīkojot Wi-Fi
Pilnveidota skolu materiāltehniskā bāze ar darbam ar viedierīcēm.
mūsdienīgiem mācību tehniskajiem līdzekļiem. 2020.g. jāparedz līdzīgs vai lielāks finansējums datorparka atjaunošanai un modernu
informācijas tehnoloģiju ierīču iegādei (atkarībā no PB iespējām).

RD IKSD
(sadarbībā ar RD
ITC)

2019.–2020.

PB, ES

Digitālu mācību līdzekļu ieviešana skolās,
radot iespējas skolēniem iegūt 21.gs.
nepieciešamās iemaņas un kompetences.

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Vidusskolu tīkla pilnveidošana, nodrošinot
normatīvajos aktos noteiktos kritērijus.

Nodrošināta pastāvīga pedagogu profesionālā
pilnveide.
Nodrošināta ilgtermiņa pedagogu motivācijas,
atalgojuma un profesionālās kvalitātes sasaistes
sistēmas pakāpeniska ieviešana.

Turpināt attīstīt planšetdatoru, viedtālruņu u.c. viedierīču izmantošanu mācību procesā.
Veicināt modernu zināšanu sniegšanu skolēniem, izmantojot robotikas, sensoru vadības,
programmēšanas, 3D animācijas iespējas. Datoru, interaktīvo tāfeļu, projektoru,
dokumentu kameru u.c. viedierīču iegāde zinātniski pētnieciskajai darbībai. Visos
iespējamos veidos veicināt skolotāju digitālo pratību, pieredzes apmaiņas seminārus IKT
izmantošanā. Mācību e–vides izmantošana skolas mācību procesā.
Turpināt līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti, kura ietvaros veikt mācību e–vides
pilnveidi.
Skolu tīkla pilnveides pasākumu īstenošana saskaņā ar rīcības plānu "Rīgas pilsētas
pašvaldības skolu tīkla pilnveidošana 2019-2021".
Nodrošināta skolu direktoru profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana.
Atbalsta sniegšana skolām pedagogu un vadības komandu darba kvalitātes
paaugstināšanai.
Nodrošināta vidusskolu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide.
Semināri un kursi atbalsta personāla speciālistiem - "Izglītojamo ar mācīšanās, valodas un
uzvedības traucējumiem iekļaušana vispārizglītojošā skolā" un "Sociālpedagoģiskās
kapacitātes darba metožu praktiskie aspekti".
Supervīzijas skolu atbalsta personāla speciālistiem.

RD IKSD
(sadarbībā ar
RIIMC)

2019.–2020.

PB

AI

2019.–2020.

PB

Pabeigts un pilnvērtīgi (kā profesionālās
izglītības vieta) strādā koka ēku renovācijas
2019.g. plānota investoru piesaiste.
centra "Koka Rīga" komplekss, kurā patlaban
darbojas tikai muzeja daļa.

1.3.7. Profilaktiskās veselības aprūpes un pirmās
palīdzības nodrošināšana mācību procesa laikā

RD IKSD
(sadarbībā ar
Latvijas Māsu
asociāciju, Latvijas
Ārstu biedrību)

2019.–2020.

PB

Nodrošināta ārstniecības personu profesionālā
Kursi un semināri pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā
pilnveide, atalgojuma un profesionālās
pirmsslimnīcas etapā, izglītojamo ar dažādām hroniskām saslimšanām aprūpē, infekcijas
kvalifikācijas sasaistes sistēmas pakāpeniska
slimību profilakses jautājumos.
ieviešana.

1.3.8. Veselīga uztura principu īstenošana
izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanā

RD IKSD
(sadarbībā ar
Latvijas
Lauksaimniecības
universitāti, Rīgas
Stradiņa
universitāti)

2019.–2020.

PB

Nodrošināta izglītojamo ēdināšana atbilstoši
normatīvo regulējumu prasībām.

Kursi un semināri ar ēdināšanas organizāciju saistītajos jautājumos.
Individuāla atbalsta sniegšana ārstniecības personām, pedagogiem un vecākiem.
Metodisko materiālu izstrāde un piemērošana.
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas uzraudzība.

1.3.9. Pirmās palīdzības apmācība

RD IKSD
(sadarbībā ar
Latvijas Sarkanais
Krusts, NMPD)

2019.–2020.

PB

Nodrošināta izglītojamiem prasmju apguve
pirmās palīdzības sniegšanā.

Semināri, metodiskais materiāls un pirmās palīdzības sniegšanas sacensības.

1.3.6. Restaurācijas mācību darbnīcas
(saimniecības ēkas) jaunbūve Koka ēku
renovācijas kompleksā "Koka Rīga" Krāsotāju
ielā 12, Rīgā

Grīziņkalns

U1.4. Nodrošināt tirgus pieprasījumam atbilstošu profesionālo izglītību
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Prioritārās apkaimes,
objekti
U1.5. Nodrošināt vispusīgas interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamību
Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

1.5.1. Vienotas informācijas sistēmas par interešu
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
iespējām Rīgā izveidošana pašvaldībā

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Bērni, jaunieši un sabiedrība kopumā
Interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu un amatiermākslas kolektīvu
informēta par iespējām bērniem un jauniešiem
kataloga 2018.–2020.gadam elektroniskās versijas aktualizācija.
izglītoties ārpus formālās izglītības.

Nodrošināts vienmērīgāks un iedzīvotājiem
Organizēt interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu pilsētas
pieejamāks interešu un profesionālās ievirzes
apkaimēs, kurās vēl nav attiecīgā piedāvājuma. Potenciālo īstenošanas vietu apzināšana.
izglītības pakalpojums.

1.5.2. Interešu izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu (mūzikas un mākslas skolas,
sporta skolas) īstenoto programmu vienmērīga
pārklājuma veicināšana pilsētas apkaimēs

T.sk. attālas apkaimes
(nodrošinot vienmērīgu
ģeogrāfisko pārklājumu)

RD IKSD

2019.–2020.

PB

1.5.3. Daudzveidīgu un kvalitatīvu interešu un
profesionālās ievirzes izglītības programmu
nodrošināšana atbilstoši sabiedrības (t.sk. bērnu
un jauniešu) interesēm un pieprasījumam, veicinot
arī karjeras izvēli

T.sk. attālas apkaimes
(nodrošinot vienmērīgu
ģeogrāfisko pārklājumu)

RD IKSD

2019.–2020.

VB, PB

1.5.4. Bērnu un jauniešu interešu izpēte, lai
nodrošinātu pieprasīto programmu īstenošanu

RD IKSD

2019.–2020.

PB

1.5.5. Iespēju radīšana bērnu un jauniešu talantu
atklāšanai un izkopšanai, meistarības celšanai

RD IKSD

2019.–2020.

PB, ES

2019.–2020.

PB

1.5.6. Izglītības programmās ar paaugstinātu
slodzi iesaistīto audzēkņu veselības monitorings

RD IKSD

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Nodrošinātas pieprasījumam un interesēm Padotībā esošo interešu un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu tīkla
atbilstošas kvalitatīvas izglītības programmas. pilnveidošana.
Veicināta bērnu un jauniešu karjeras izvēle. Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu aktualizēšana.

Priekšlikumu sagatavošana Rīgas iedzīvotāju aptaujām par interešu un profesionālās
Noskaidrotas bērnu un jauniešu intereses un
ievirzes sporta izglītības programmām un jautājumu iesniegšana RD Sabiedrisko
aktualizētas viņus interesējošās programmas.
attiecību nodaļai.
Nodrošināt talantīgākajiem audzēkņiem augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas
Bērnu un jauniešu sasniegumi nacionālajā un sportā, sekmējot bērnu un jauniešu Rīgas izlases komandu izveidi un darbību.
starptautiskajā līmenī.
Koordinēt interešu izglītības pasākumu programmu.
Rīgas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem atbalsta sniegšana radošajiem projektiem.

Nodrošināta sportistu medicīniskā uzraudzība Finansiālā atbalsta nodrošināšana profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm
paaugstinātas slodzes apstākļos.
audzēkņu profilaktiskajām medicīniskajām pārbaudēm.

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

RD IKSD sadarbībā
ar RIIMC

2019.–2020.

PB, ES

Nodrošināta kvalitatīva pedagogu
profesionālās kvalifikācijas pilnveide.

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

RD IKSD sadarbībā
ar RIIMC un
izglītības iestādēm

2019.–2020.

PB, VB

Nodrošināta vienota darba koordinācija un
jaunu metodisko materiālu izdošana.

RD IKSD

2019.–2020.

PB, ES

1.5.9. Mācību materiālu un tehniskās bāzes
pilnveide tehniskajā jaunradē, vides izglītībā,
sportā u.c.
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Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Sadarbībā ar Treneru tālākizglītības centru un Rīgas Interešu izglītības metodisko centru
nodrošināt sporta speciālistu un interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveidi.

Interešu izglītības jomas metodisko materiālu izstrādņu skates organizēšana, finansiālā
atbalsta piešķiršana metodisko materiālu un līdzekļu izdošanai.

Finansiālā atbalsta nodrošināšana un inventāra iegādes koordinācija interešu un
Izglītības programmu īstenošana nodrošināta ar profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm.
atbilstošu materiāltehnisko bāzi.
Finansiālā atbalsta nodrošināšana profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības
iestādēm inventāra un pamatlīdzekļu iegādei, iekļaujot 2019.g. budžetā.

Uzdevumi (U)

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

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

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

PB, ES

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Izveidotas modernizētas un mūsdienu prasībām
Sniegt priekšlikumus RD ĪD par interešu izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšanu
atbilstošas izglītības iestādes un to
bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem.
infrastruktūra pielāgota bērniem un jauniešiem
Priekšlikumu saskaņošana ar RD ĪD par izglītības iestāžu sporta infrastruktūras attīstību.
ar kustību traucējumiem.

Sniegt priekšlikumus RD ITC par nepieciešamību uzstādīt vai nomainīt
videonovērošanas sistēmas un saskaņot darbu izpildi prioritārā secībā.
RD IKSD

2019.–2020.

PB, ES

Nodrošināta droša vide.
Pēc finansējuma piešķiršanas videonovērošanas sistēma tiek uzstādīta renovējamos
objektos.

Viedokļu sagatavošana RPP par nepieciešamību nodrošināt policijas dežūras pie padotībā
esošajām iestādēm un to organizētajos pasākumos.
1.5.12. Policijas dežūru nodrošināšana pie interešu
un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm
pasākumu un nodarbību laikā

RD IKSD sadarbībā
ar RPP

2019.–2020.

PB

1.5.13. Medicīniskās aprūpes un pirmās palīdzības
sniegšanas pilnveidošana

RD IKSD
(sadarbībā ar
Latvijas Māsu
asociāciju)

2019.–2020.

PB

RD IKSD
(sadarbībā ar
Latvijas
Lauksaimniecības
universitāti, Rīgas
Stradiņa
universitāti)

2019.–2020.

PB

Nodrošināta izglītojamo ēdināšana atbilstoši
normatīvo regulējumu prasībām.

RPA "Rīgas
pieminekļu
aģentūra"

2019.–2020.

PB

Nodrošinātas prakses vietas jaunajiem
restaurācijas speciālistiem.

Būvvalde

2019.–2020.

PB

1.5.14. Veselīga uztura principu īstenošana
izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanā

1.5.15. Prakšu vietu nodrošināšana jaunajiem
restaurācijas speciālistiem (sadarbība ar Rīgas
Celtniecības koledžu)
1.5.16. Jauniešu nodarbinātības veicināšana, t.sk.
karjeras izglītības sistēma un jauniešu integrācija
darba tirgū pēc profesionālās un/vai augstākās
izglītības iestādes pabeigšanas

Nodrošināta droša vide.

Ja pasākums vai nodarbība norisinās ārpus interešu un profesionālas ievirzes izglītības
iestādes telpām (sporta stadions, iestādei pieguloša teritorija), pasākuma laikā policijas
darbinieki rūpējas par sabiedrisko kārtību. Kā arī pēc interešu un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu pieprasījuma RPP darbinieki piedalās sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā dažādu pasākumu laikā.

Nodrošināta ārstniecības personu profesionālā
pilnveide, atalgojuma un profesionālās
Kursi un semināri pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā.
kvalifikācijas sasaistes sistēmas pakāpeniska
ieviešana.

Kursi un semināri ar ēdināšanas organizāciju saistītajos jautājumos.
Individuāla atbalsta sniegšana ārstniecības personām, pedagogiem un vecākiem.
Metodisko materiālu izstrāde un piemērošana.
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas uzraudzība.

Jaunajiem restaurācijas speciālistiem no Rīgas Celtniecības koledžas dota iespēja iegūt
savu darba praksi, piedaloties RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra" pieminekļu aprūpē.

Jauniešiem tiek dota iespēja iegūt profesionālo Jauniešiem tiek dota iespēja savas apgūtās zināšanas pielietot praksē, 2019.g. ir noslēgti
pieredzi studiju jomā un attīstīt karjeru.
15 prakses līgumi.

U1.6. Veicināt sabiedrībā izpratni par mūžizglītības nepieciešamību un paaugstināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītībā
1.6.1. Pieaugušo neformālās izglītības filiāļu darba
koordinēšana un pieaugušo neformālās izglītības
kursu organizēšana

RIIMC

2019.– 2020.

PB, ES
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Nodrošināta pastāvīga 7 filiāļu darba
koordinēšana un iedzīvotāju iesaiste pieaugušo Neformālās pieaugušo izglītības programmās izglītoti 3000 pieaugušie.
neformālajā izglītībā

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam
U2.1. Nodrošināt jaunatnes politikas īstenošanas koordināciju pašvaldībā

2.1.1. Pašvaldības un valsts institūciju
sistemātiskas sadarbības nodrošināšana jaunatnes
politikas jautājumos

RD IKSD

2019.–2020.

PB

2.1.2. Ekspertu un pētnieku iesaiste darba ar
jaunatni plānošanā un programmu izstrādē

RD IKSD

2019.–2020.

PB

2.1.3. Aktuālās informācijas pieejamības
nodrošināšana pašvaldībā darba ar jaunatni jomā

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Mērķtiecīgi koordinēta jaunatnes politikas
īstenošanā iesaistīto pušu rīcība, mazināta
funkciju un aktivitāšu dublēšanās.
Izveidots un aprobēts jaunatnes darba ar
sociālā riska grupas jauniešiem sistēmas
modelis.

Rīgas Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes izveide un tās darbības nodrošināšana.
Darba pie jaunatnes darba ar sociālā riska grupas jauniešiem sistēmas izveides Rīgā
turpināšana un tās ieviešanas koordonēšana.
Partnerību veidošana aktuālo jautājumu risināšanai un veicamo pasākumu īstenošanai
jaunatnes politikas jomā.

Ekspertu vērtējumi izmantoti darba ar jaunatni
Ārējo ekspertu piesaiste darba ar jaunatni sistēmas pilnveidei.
turpmākai plānošanai un sistēmas pilnveidei.

Palielinājusies informācijas aprites un
izmantošanas efektivitāte darba ar jaunatni
jomā.

Informācijas par jaunatnes jomu apkopošana un uzkrāšana pašvaldībā, tās pieejamības
nodrošināšana politikas izstrādē un lēmumu pieņemšanā iesaistītajām personām.

U2.2. Sekmēt jauniešu nodarbinātības un ekonomiskās patstāvības palielināšanos

RD IKSD
2.2.1. Jauniešu nodarbinātības veicināšana

2019.–2020.

PB, VB, ES, PL

Skolēnu nodarbinātības vasarā organizēšana (sadarbībā ar pašvaldības iestādēm un
kapitālsabiedrībām).
Jauniešu iesaiste praksēs, brīvprātīgajā darbā un nodarbinātībā vietējā līmenī, izmantojot
Ieviesti jauniešu nodarbinātības veicināšanas
Eiropas Solidaritātes korpusa sniegtos atbalsta instrumentus.
pasākumi; mazināts jauniešu bezdarbs.

RD LD

2.2.2. Jauniešu konkurētspējas veicināšana,
nodrošinot darba tirgū pieprasīto prasmju
apgūšanu

RD IKSD

2019.–2020.g. turpinās projekta "Proti un dari!" īstenošana.

2019.–2020.

PB, VB, ES

RD LD

2.2.3. Jaunatnes darba ar sociālā riska grupas
jauniešiem ieviešana

RD IKSD

2019.–2020.

PB, VB, ES

2.3.1. Jauniešu un jaunatnes organizāciju
iniciatīvu līdzfinansēšana

RD IKSD

2019.–2020.

PB

2.3.2. Jaunatnes organizāciju darbā iesaistīto
personu kompetenču pilnveide

RD IKSD

2019.–2020.

PB, ES

2.3.3. Jauniešu interešu grupu un jaunatnes
organizāciju darbībai nepieciešamās materiālās
bāzes nodrošināšana

RD IKSD

2019.–2020.

PB ES

Jauniešu neformālās izglītības programmu īstenošana, jaunatnes organizācijām
Izstrādātas un īstenotas jauniešu vajadzībām
sadarbojoties ar Rīgas jauniešu centru "Kaņieris".
atbilstošas neformālās izglītības programmas.
Īstenoti pasākumi NEET jauniešu reintegrācijai
izglītībā un/vai darba tirgū.
Ieviests un īstenots projektu konkurss
"Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos".
Aprobēts pilotprojekts mobilā (ielu) jaunatnes
darba īstenošanai Rīgā.

Jauniešu iniciatīvu projektu realizācijas koordinēšana Rīgas pilsētā Izglītības kvalitātes
valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.
Mobilā (ielu) jaunatnes darba aprobācija un īstenošana vairākās Rīgas apkaimēs.

U2.3. Nodrošināt atbalstu jaunatnes iniciatīvām un jaunatnes organizāciju darbībai
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Palielināts darbā ar jaunatni iesaistīto jauniešu
Jauniešu iniciatīvu finansēšanas konkursu un jaunatnes organizāciju kapacitātes
(un bērnu) skaits; pilnveidots jauniešu
stiprināšanas projektu konkursu organizēšana.
interesēm atbilstošu aktivitāšu piedāvājums.
Pieaudzis jaunatnes organizāciju darbā
iesaistīto jauniešu skaits.
Palielinājusies jaunatnes darba īstenošanas
kvalitāte un efektivitāte.

Apmācību rīkošana jaunatnes organizāciju vadītājiem un līderiem par specifiskiem ar
organizāciju darbību saistītajiem jautājumiem.
Apmācību rīkošana jaunatnes darbiniekiem par jaunatnes darba metodiskajiem
jautājumiem.

Nodrošināta jaunatnes organizāciju līdzdalība
pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanā;
Rīgas jauniešu centra "Kaņieris" darbības nodrošināšana.
palielinājies jaunatnes organizāciju īstenoto
projektu skaits.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Finansēšanas konkursu dokumentācijas pilnveide un aktualizēšana.
Palielinājies jaunatnes organizāciju īstenoto
Metodiskā atbalsta materiālu veidošana projektu īstenotājiem.
projektu skaits un uzlabojusies to kvalitāte un
Metodiskā atbalsta aktivitāšu rīkošana projektu īstenotājiem un interesentiem
efektivitāte.
(konsultācijas, informatīvie semināri u.c.)

2.3.4. Metodiskā atbalsta līdzfinansēto projektu,
kas vērsti uz bērniem un jauniešiem, īstenotājiem
pilnveide

RD IKSD

2019.–2020.

PB

2.3.5. Diasporas jauniešu saiknes ar Rīgu un
Latviju stiprināšana

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Palielinājies dalībnieku - diasporas jauniešu
skaits jaunatnes jomas pasākumos Rīgā.

Diasporas jauniešu dalības nodrošināšana jaunatnes jomas pasākumos Rīgā.

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Papielināta izglītojamo līdzdalība izglītības
iestāžu darba organizācijā un pilnveidota
skolēnu pašpārvalžu darba efektivitāte.

Metodiskā atbalsta nodrošināšana skolēnu pašpārvalžu darbā iesaistītajām personām.
Izglītības iestāžu un pašvaldību savstarpējās sadarbības skolēnu pašpārvalžu jautājumos
veicināšana.
Atbalsts Rīgas Skolēnu domes darbībai.

U2.4. Iesaistīt jaunatni pašvaldības darbībā, uzturot un pilnveidojot vidi līdzdalībai

2.4.1. Skolēnu pašpārvalžu kapacitātes
stiprināšana

Izveidots un aprobēts jauns konsultāciju ietvars
ar jaunatnes organizācijām. Palielinājusies Jauna konsultāciju ar jaunatnes organizācijām ietvara ieviešana un tā darbības
jaunatnes organizāciju iesaiste pašvaldības regularitātes nodrošināšana. Jaunatnes organizācijas iepazīstināšana ar jauno konsultāciju
jaunatnes politikas plānošanā, īstenošanā un ietvaru un motivēšana iesaistīties tajā.
izvērtēšanā.

2.4.2. Jaunatnes organizāciju konsultāciju ietvara
(tematisko forumu) darbības nodrošināšana

RD IKSD

2019.–2020.

PB

2.4.3. Jauniešu iesaiste viņu dzīves kvalitāti
ietekmējošo lēmumu pieņemšanā

RD IKSD

2019.–2020.

PB ES

Dažādas sociālās grupas pārstāvošiem
jauniešiem nodrošināta iespēja iesaistīties
pašvaldības jaunatnes politikas veidošanā.

2.5.1. Darbā ar jaunatni iesaistīto personu
kompetenču pilnveidošana pārrobežu projektos

RD IKSD

2019.–2020.

PB, ES

Pilnveidota darba ar jaunatni kvalitāte.

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

RD IKSD

2019.–2020.

PB, ES

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Līdzfinansēt pašvaldības dibināto izglītības iestāžu rīkotās nometnes, prioritāri atbalstot
Bērniem un jauniešiem nodrošinātas saturīgas
attālās apkaimēs notiekošās dienas nometnes.
un izaugsmi veicinošas brīvā laika pavadīšanas
Nevalstisko un reliģisko organizāciju rīkoto nometņu līdzfinansēšana.
iespējas izglītojamo brīvlaikā.
Līdzfinansēt NVO projektus bezmaksas brīvā laika aktivitāšu organizēšanai vasarā.

PB

Finansiāli atbalstīt pašvaldības brīvā laika centru darbību, atjaunojot materiālus un
Bērniem un jauniešiem nodrošinātas saturīgas materiāltenisko odrošinājumu.
brīvā laika pavadīšanas iespējas tuvu viņu
Finansiāli atbalstīt NVO uzturētos brīvā laika infrastruktūras objektus (skeitparki,
dzīvesvietai.
jauniešu centri u.c.).
Veidot jaunus brīvā laika centrus.

Jauniešu forumu rīkošana par viņiem nozīmīgiem jautājumiem.
Aktuālas, viegli uztveramas informācijas pieejamības nodrošināšana jauniešiem par viņu
līdzdalības iespējām un pieejamām atbalsta formām.

U2.5. Īstenot jaunatnes apmaiņas un pārrobežu neformālās mācīšanās programmas
Starptautisko projektu izstrāde un ieviešana jaunatnes darbinieku kompetenču pilnveidei.
Sadarbības projektu ar citu Eiropas valstu pašvaldībām izstrāde un īstenošana pieredzes
apmaiņai un inovāciju ieviešanai jaunatnes jomā.

Palielinājusies jauniešu līdzdalība
Pārrobežu projektu, kas vērsti uz jauniešu kompetenču pilnveidi un konkurētspējas
sabiedriskajās norisēs un konkurētspēja darba veicināšanu (t.sk. izmantojot Eiropas Solidaritātes korpusa sniegtās iespējas), izstrāde un
tirgū.
ieviešana.

U2.6. Nodrošināt aktivitātes bērniem un jauniešiem
2.6.1. Līdzfinansējuma nodrošināšana bērnu un
jauniešu nometņu un brīvā laika aktivitāšu norisei,
t.sk. attālās apkaimēs (nodrošinot vienmērīgu
ģeogrāfisko pārklājumu)

T.sk. attālas apkaimes
(nodrošinot vienmērīgu
ģeogrāfisko pārklājumu)

2.6.2. Atbalsts brīvā laika infrastruktūrai un tās
tīkla pilnveide, t.sk. attālās apkaimēs (nodrošinot
vienmērīgu ģeogrāfisko pārklājumu)

T.sk. attālas apkaimes
(nodrošinot vienmērīgu
ģeogrāfisko pārklājumu)

RD IKSD

2019.–2020.

10

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
U3.1. Paplašināt un modernizēt kultūras infrastruktūru pilsētā

3.1.1. Dziesmu svētku estrādes un piegulošās
teritorijas renovācijas darbi

Mežaparks

RD ĪD

2019.–2020.

PB, VB

Nodrošinātas iespējas saņemt kvalitatīvu
kultūras pakalpojumu. Pieejama kvalitatīva
kultūras un tūrisma infrastruktūra.

3.1.2. Uz eksportu orientētu integrētu tūrisma,
kultūras, veselības un dabas kapitāla
infrastruktūras, pakalpojumu un produktu
piedāvājumu attīstīšana

Visa pilsēta

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Nodrošinātas iespējas saņemt kvalitatīvu
kultūras pakalpojumu.

3.1.3. Spīķeru iela – gājēju iela – savdabīgs
Eiropas Kultūras tirgus

Maskavas forštate

AI (sadarbībā ar RD
ĪD)

2019.–2020.

PB, ES

Turpināt nodrošināt daudzveidīgu kultūras pasākumu norisi apkaimēs, pilnveidojot
prasības finansēšanas konkursu nolikumos.

Projekta idejas attīstība.
Izpilddirekcija plāno veikt Spīķeru ielas ēku īpašnieku aptauju, lai viņu vēlmes un
Izveidota gājēju iela Rīgas kultūrvēsturiskajā
iespējas Spīķeru ielas attīstībā koordinētu ar pilsētas atbildīgajiem dienestiem un sekmētu
teritorijā, radīti priekšnoteikumi
uzņēmējdarbību ar mērķi radīt šeit Eiropas Kultūras tirgu, kas papildinātu Spīķeru
uzņēmējdarbībai.
kvartāla aktivitātes.
Īstenosies sadarbībā ar Rīgas Centrāltirgus attīstības projektu.

U3.2. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskos objektus pilsētas centrā un citās vēsturiskās apbūves teritorijās
3.2.1. Pieminekļu, memoriālu un dažādu vides
objektu ikdienas uzturēšana un restaurācija (t.sk.
demontāža) un tiem piegulošo teritoriju sakopšana

Visa pilsēta

RPA "Rīgas
pieminekļu
aģentūra"

2019.–2020.

PB

Brasa

RPA "Rīgas
pieminekļu
aģentūra"

2019.–2020.

PB, VB

Dārziņi, Ķengarags,
Rumbula

AI (sadarbība ar RD
PAD, RD SD, RD
MVD, RD ĪD)

2019.

PB, ES

3.2.4. Lielo kapu kompleksa (Valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis Nr.6636) un Jēkaba kapu
teritorijā esošo vēsturisko vērtību uzturēšana,
saglabāšana un restaurācija

Centrs

RPA "Rīgas
pieminekļu
aģentūra"

2019.–2020.

PB

3.2.5. Teritorijas labiekārtošana Ķengaraga
apkaimē, Kvadrāta ielā 22, Rīgā, – "Zaļais teātris"

Ķengarags

AI (sadarbība ar RD
SD, RD MVD, RD
ĪD)

2019.– 2020.

PB, ES

3.2.2. Izveidot Rīgas Brāļu kapus kā memoriālu
muzeju
3.2.3. Mazjumpravmuiža – kultūrvēsturiskās
teritorijas pie Daugavas renovācija un
labiekārtošana

Uzturēti un restaurēti pieminekļi, memoriāli un
Katru gadu sastādītā plāna izpilde.
dažādi vides objekti un sakopta tiem piegulošā
Vandālisma aktu steidzama novēršana.
teritorija.
Izveidots Rīgas Brāļu kapu memoriālais
muzejs.

Pastāvīgi pilnveidot aģentūras datubāzes par apbedījumiem un kapu celtniecību.

Labiekārtota kultūrvēsturiskā bijusī
Mazjumpravmuižas teritorija – publiska ārtelpa Degradētās teritorijas apzināšana, izpēte, sakopšana un daļēja labiekārtošana. Dzirnavu
nodrošināta ar kultūras un tūrisma
ēkas labiekārtošanas darbi, ūdens dzirnavu atjaunošana.
infrastruktūru.

Uzturēt, saglabāt un restaurēt kultūrvēsturiskās
Veikt kultūrvēsturiskā mantojuma aprūpi, konservācijas un restaurācijas darbus.
vērtības.
Labiekārtota teritorija – publiska ārtelpa
nodrošināta ar kultūras un tūrisma
infrastruktūru.

Teritorijas labiekārtošana, "Zaļā teātra" būvprojekts un piebraucamais ceļš.

U3.3. Nodrošināt sabalansētu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem
3.3.1. Vienmērīga kultūras iestāžu (bibliotēkas,
kultūras centri, mūzikas un mākslas skolas)
pārklājuma nodrošināšana pilsētas apkaimēs un
esošo būvju atjaunošanas darbi

3.3.2. Pieejamības nodrošināšana dalībai
amatiermākslas kolektīvos

Apkaimes, kurās nav
pieejami kultūras
pakalpojumi

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2019.–2020.

PB, ES

Visa pilsēta

RD IKSD

2019.–2020.

PB
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Telpu apzināšana sadarbībā ar RD ĪD un RD IKSD Izglītības pārvaldi.
Iedzīvotājiem pieejami kultūras pakalpojumi
Kultūrtelpas "Strops" uzturēšana un pasākumu norišu turpināšana divās apkaimēs
savā apkaimē.
sadarbībā ar izpilddirekcijām.
Sadarbība ar pašvaldības izglītības iestādēm pašvaldības amatiermākslas kolektīvu
Radītas iespējas Rīgas iedzīvotājiem atbilstoši
nodrošināšanā ar telpām mēģinājumiem.
savām interesēm piedalīties amatiermākslas
Sadarbības partneru - citu dibinātāju amatiermākslas kolektīvu atbalsta konkursa rezultātu
kolektīvu darbībā.
izvērtēšana un līgumu slēgšana laika posmam 2019.–2023.g.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

3.3.3. Vides pieejamības pie kultūrvides objektiem
nodrošināšana

Brasa

3.3.4. Pilsētvidē esošo pieminekļu, memoriālu un
vides objektu juridiskā statusa nostiprināšana

Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji
RPA "Rīgas
pieminekļu
aģentūra"
RPA "Rīgas
pieminekļu
aģentūra"

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

2019.–2020.

PB

Nodrošināta vides pieejamība Rīgas Brāļu
kapos.

2019.–2020.

PB

Pilsētā esošie pieminekļi, memoriāli un citi
vides objekti pārņemti pašvaldības īpašumā.

3.3.5. Rīgas Jūgendstila centra kultūras
mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja
izstrāde

Visa pilsēta

RD IKSD
(sadarbībā ar Rīgas
Jūgendstila centru)

2019.–2020.

PB

Izstrādāts virtuālā muzeja projekts.
Izveidota digitālā ekspozīcija 3 telpās.
Ierīkota multimediju konferenču zāle.
Izveidota jūgendstila kultūrvēsturiskā
mantojuma datu bāze un digitalizētas 685
jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma
vienības.
Pilnveidota interaktīvā mājaslapa (izveidota
jauna sadaļa par virtuālā muzeja ekspozīciju).

3.3.6. Kultūras pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
pašvaldības kultūras iestādēs

Visa pilsēta

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Palielināts finansiāls un metodisks atbalsts
pašvaldības kultūras iestādēm.

3.3.7. Mūzikas skolu, bibliotēku un kultūras
iestāžu atjaunošanas darbi

Visa pilsēta

RD ĪD

2019.–2020.

PB

Atjaunošanas darbi.

Nodrošināta pasākumu īstenošana atbilstoši
konkursu rezultātiem.

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu
Pieteikts projekts RD Investīciju fondā.

Juridiski un praktiski nokārtot pieminekļu pārņešanu.

Projekts "Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja
izstrāde" ir ieviests.
Līdz 2020.g. notiek ieviestās programmatūras izmantošana un uzturēšana saskaņā ar
projekta nosacījumiem.

Normatīvo dokumentu par amatiermākslas kolektīvu darbību izstrādāšana.
Metodisko materiālu sagatavošana amatiermākslas kolektīvu nodrošināšanai.
Nodrošināts daudzpusīgs pakalpojums ģimenēm un bērniem.

U3.4. Regulāri organizēt vietējas, nacionālas nozīmes un starptautiskus kultūras pasākumus
3.4.1. Dažādu atbalsta programmu un aktivitāšu
realizēšana, izmantojot atklātu konkursu sistēmu,
realizējot attiecīgas budžeta programmas, t.sk.:
– Rīgas radošo kvartālu un apkaimju atbalsta
programma;
– Latvijas valsts simtgades projektu īstenošana.

Visa pilsēta

RD IKSD

2019.–2020.

PB

3.4.2. Dziesmu un deju svētku procesa
nepārtrauktības nodrošināšana

Visa pilsēta

RD IKSD

2019.–2020.

PB

RD IKSD

2019.–2020.

PB

3.4.3. Ilgtermiņa festivālu mērķprogrammas
īstenošana

Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta programmas rezultātu 2018.g. izvērtēšana, jauna
konkursa 2019.g. izsludināšana. Uzsākto Latvijas valsts simtgades projektu īstenošanas
turpināšana.

Nodrošināta Dziesmu un deju svētku procesa Regulāras skates un koncerti sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru,
nepārtrauktība.
piedalīšanās valsts nozīmes pasākumos, atbalsts amatiermākslas kolektīvu darbībai.
Atbalstīti dažādu žanru festivāli Rīgā.

Atbalsts 32 festivālu projektiem trīs gadu posmā (2019.-2021.) saskaņā ar Rīgas festivālu
mērķprogrammā 2019.-2021.g. iekļauto festivālu konkursa rezultātiem.

U3.5. Veicināt amatiermākslas kolektīvu darbību un iedzīvotāju iesaisti tajos
3.5.1. Atbalsts nacionālās identitātes veidošanai,
kultūras mantoto un jaunradīto vērtību
iedzīvināšanai, veicinot dažādu sabiedrības grupu
sadarbību

Visa pilsēta

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Ar kultūras mantotajām un jaunradītajām
Amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu atalgojuma sistēmas pilnveidošana.
vērtībām ir veicināta dažādu sabiedrības grupu
Jauna aktivitāte - starptautiskais koru konkurss "Rīga dzied"un I.Kokara balva.
sadarbība un nacionālās identitātes veidošanās.

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

Visa pilsēta

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Sniegts atbalsts projektiem, aktivitātēm, kas
Daudzveidīgu kultūras pasākumu nodrošināšana apkaimēs, t.sk. atbalsts kultūras centru
veicina produktu un pakalpojumu uz materiālā
gadskārtu sarīkojumu un koncertu projektiem. Tradicionālā Zāļu tirgus un Miķeļdienas
un nemateriālā kultūras mantojuma bāzes
tirgus rīkošana Rīgas pilsētvidē.
veidošanu.
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Prioritārās apkaimes,
objekti
U3.6. Veicināt esošo kultūras vērtību saglabāšanu un jaunu radīšanu
Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

3.6.1. Jaunu ideju, mākslas un dizaina vērtību
izmantošana pilsētas svētku noformējumā
pilsētvidē

Visa pilsēta
Mangaļi, Teika

3.6.2. Jauno ideju, mākslas un dizaina vērtību, kas
palikušas pastāvīgi pilsētvidē pēc dažādu festivālu
un pilsētas svētku norisēm, uzturēšana, aprūpe

Atbildīgie
izpildītāji

RD IKSD

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Dizaineru savienību, Kultūras
Integrētas jaunas mākslas un dizaina vērtības ministriju, RPA „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”, Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides
pilsētas svētku noformējumā pilsētvidē.
dizaina pārvaldi u.c.
2019.–2020.

PB
Ar mūsdienu mākslas izteiksmes līdzekļiem
padarīta patīkamāka pilsētvide.

ZI

Organizēt grafiti mākslas objektu izvietošanu dzelzceļa tunelī Mangaļos un tunelī
Brīvības ielā.

Visa pilsēta

RPA "Rīgas
pieminekļu
aģentūra"

2019.– 2020.

PB

Pašvaldības kultūras
iestādes visā pilsētā

RD IKSD

2019.– 2020.

PB

Saglabātas, uzturētas un apgūtas latviešu
tradicionālo amatu prasmes.

Pastāvīgi atbalstīta tautas 31 lietišķās mākslas studija. Lietišķās mākslas studiju dalība
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumā "Satiec savu meistaru".

Visa pilsēta

RD IKSD

2019.– 2020.

PB

Atbalstīti dažādi kultūras projekti.

Daudzveidīgu kultūras pasākumu nodrošināšana apkaimēs saskaņā ar kultūras projektu
konkursu rezultātiem.

RD IKSD
(sadarbībā ar
izpilddirekcijām)

2019.–2020.

PB

Pašvaldības telpas tiek izmantotas kultūras
vajadzībām.

Integrētas jaunas mākslas un dizaina vērtības
Jauno dāvinājumu Rīgas pilsētai pārņemšana.
pilsētvidē.

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
U3.8. Atbalstīt kultūras projektu realizāciju
3.8.1. Kultūras projektu konkursu realizēšana
U3.9. Īstenot aktīvu pašvaldības sadarbību kultūrvides attīstībai

3.9.1. Skolu u.c. pašvaldības telpu izmantošana arī
Apkaimes, kurās nav
kultūras vajadzībām
kultūras iestādes, Centrs,
ZI telpas

Pašvaldības iestāžu telpas

PI

ZI

2019.–2020.

PB

Pašvaldības telpas tiek izmantotas kultūras
vajadzībām.

PB

Organizētas jauno mākslinieku un amatieru
mākslas izstādes.

Sadarbība ar pašvaldības izglītības iestādēm pašvaldības amatiermākslas kolektīvu
nodrošināšanā ar telpām mēģinājumiem.
Turpinās regulāras Pārdaugavas mākslinieku, radošo personību, mākslas studiju izstādes
PI telpās, kultūras centros, mācību iestādēs.
Skolu audzēkņiem tradicionālie Pārdaugavas svētki, kuru dalībnieki ir Pārdaugavas
mācību iestāžu, bērnu un jaunatnes centru, sporta skolu, kultūras centru, nevalstisko
organizāciju pārstāvji. Radoši konkursi, kas attiecas uz ievērojamām personībām, kuras
savu dzīvi ir saistījušās ar Pārdaugavu.
Ik gadu organizēt vismaz 10 izstādes.

2019.–2020.
Organizēts lekciju cikls "Rīga lepojas".
Organizēt 3 iedzīvotāju tikšanās ar ievērojamām kultūras personībām – rīdziniekiem.
2019.

3.9.2. Sadarbības īstenošana ar valsts kultūras
institūcijām kultūras pakalpojumu pieejamībai

3.9.3. Sadarbības īstenošana pieminekļu
uzturēšanas un attīstības jomā

Visa pilsēta

RD IKSD

2019.–2020.

PB, VB

2019.– 2020.

PB

Būvvalde
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Dažādu valsts nozīmes sadarbības projektu īstenošana (Sudmaliņas, Baltica, reģionālie
dziesmu un deju svētki u.c.), sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo kultūras centru.

Sadarbība ar Rīgas pilsētas sadraudzības pilsētām: Brēmeni, Viļņu, Vīni,
Sanktpēterburgu u.c.
Sadarbība ar memoriālu uzturētājiem un aprūpētājiem Eiropas valstīs un Krievijā.
Starptautisku konferenču rīkošana.
Sadarbībā ar RD un valsts institūcijām, NVO un privātiem iniciatoriem popularizēt RPA
Dalība semināros un konferencēs par kultūras "Rīgas pieminekļu aģentūra" aprūpē esošos objektus.
mantojuma aizsardzību un saglabāšanu.
Komunikācija ar speciālistiem.
Atbilstoši UNESCO pasākumu kalendāram iespēju robežās tiek apmeklēti semināri un
pasākumi.
Īstenota vietējā un starptautiskā mēroga
sadarbība, attīstot un uzturot pieminekļus,
memoriālus un vides objektus pilsētā.

RPA "Rīgas
pieminekļu
aģentūra"
Visa pilsēta

Īstenota sadarbība, padarot pieejamākus
kultūras pakalpojumus visiem sociālajiem
slāņiem.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
U4.1.Veicināt nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbībā (t.sk. brīvprātīgā darbā)
4.1.1. 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. brīvprātīgā
darba aktivitātes, kopienu attīstība un līdzdalība
politikas veidošanā

RD IKSD
RD LD

2019.– 2020.

PB

Sniegts atbalsts projektiem, aktivitātēm, kas
veicina sabiedrības līdzdalību pašvaldības
dzīvē – pašvaldības politikas veidošanā un
ieviešanā, lēmumu pieņemšanā un īstenošanā
u.c.

Sabiedrības integrācijas projektu konkursi NVO un RD padotības iestādēm.
Brīvprātīgā darba projektu konkurss RD padotības iestādēm.
Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas 2019.–2024.g. un rīcības plāna
2019.–2021.g. izstrāde.
Projektu konkurss "Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai"
(3 uzsaukumi gadā).

U4.2. Veicināt sabiedrības integrācijas procesu, t.sk. attīstīt starpkultūru dialogu un veicināt iecietību
4.2.1. Saistošas latviešu valodas mācīšanas
nodrošināšana

RD IKSD

2019.– 2020.

PB, ES

Nodrošinātas iespējas apgūt/papildināt latviešu Konkurss "Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas
valodas zināšanas.
iedzīvotājiem" 2019.–2021.g.

4.2.2. Izglītojošu, attīstošu un radošu pasākumu
rīkošana, kuros piedalās dažādas sabiedrības
grupas. Informatīvie pasākumi diskriminācijas
novēršanas un interešu aizstāvības jomā

RD IKSD

2019.– 2020.

PB, ES

Nodrošināti informatīvi un izglītojoši pasākumi
dažādām sabiedrības grupām, izglītotāka
sabiedrība tolerances un diskriminācijas
atpazīšanas jautājumos.

RD IKSD

2019.– 2020.

PB, ES

Latviešu valodas apguves projektu konkurss.
Izveidota atbalsta sistēma jauniebraucēju un
Sabiedrības integrācijas projektu konkursi NVO un RD padotības iestādēm.
viņu bērnu iekļaušanai sabiedrībā un izglītības
Brīvprātīgā darba projektu konkurss RD padotības iestādēm.
sistēmā.
Starptautisku un vietēja mēroga projektu īstenošana.

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
U4.4. Nodrošināt sociālo iekļaušanu dažādām sabiedrības grupām

Sabiedrības integrācijas projektu konkursi NVO un RD padotības iestādēm.
Brīvprātīgā darba projektu konkurss RD padotības iestādēm.

RD IKSD
4.4.1. Dažādu sociālo grupu sociālās iekļaušanas
veicināšana un jaunu prasmju apgūšana un
attīstīšana, izglītošana veselības veicināšanas un
slimību profilakses jautājumos

RD LD

Sabiedrības integrācijas projektu konkursi NVO un RD padotības iestādēm.
Brīvprātīgā darba projektu konkurss RD padotības iestādēm.
Starptautisku un vietēja mēroga projektu īstenošana, kas veicina sabiedrības izglītošanu
un informēšanu.

Nodrošināti pasākumi dažādu sociālo grupu
pārstāvjiem.

2019.–2020.
PB, ES

Tiks organizētas aktivitātes PB ietvaros. Tiks veidoti un īstenoti vietēja un starptautiska
līmeņa projekti saistībā ar sabiedrības integrāciju un atbalstu ģimenēm. Tiks īstenots
projekts “VAIRĀK IESPĒJU!” (PVS ID 3684) Eiropas teritoriālās sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam Centrālā Baltijas jūras reģiona apakšprogrammas
ietvaros. Īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts "Mēs par veselīgu Rīgu! – daudzveidīgi
un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi".

U4.5. Atbalstīt ģimenes un ģimenes vērtības

4.5.1. Izglītojošu pasākumu nodrošināšana
vecākiem dažādu dzīves prasmju apgūšanai un
ģimenes funkcionalitātes uzlabošanai

Visa pilsēta

RD LD

2019.–2020.

PB
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2019.g. turpinās šādas aktivitātes: vecāku izglītošana (apmācību programmas, nodarbības
un vecāku sapulces) par bērnu agrīno psihoemocionālo attīstību un drošas vides
Nodrošināti bezmaksas izglītojošie pasākumi veidošanas veicināšanu, par tēva lomu bērnu audzināšanā un attīstībā. Tēva lomas
vecāku un sociālo prasmju pilnveidošanā
popularizēšana - nodarbības topošajiem vecākiem. Jauno vecāku informēšana par bērna
ģimenēm ar bērniem, piem., saskarsmes
aprūpi un veselību ietekmējošiem faktoriem un to profilaksi – izdevums "Mūsu bērns".
iemaņu veidošanā, bērnu audzināšanā, bērnu Izglītojošs materiāls vecākiem - terapeitisko stāstu grāmata. Nodarbības pāriem par
brīvā laika organizēšanā un talantu attīstīšanā, savstarpējo attiecību stiprināšanu. Nodarbības atbalstam pāriem pēc šķiršanās. Vecāku
ģimenes budžeta plānošanā u.tml.
izglītošana par veselību veicinošām tēmām, t.sk. atkarību profilaksi.

Uzdevumi (U)

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

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

Visa pilsēta

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

4.5.3. Ikgadējo PVO dienu pasākumu
organizēšana, attīstot organizāciju un dažādu
sabiedrisko veidojumu partnerības principu

Visa pilsēta

Pasākumi, aktivitātes

4.5.4. Speciālistu asistētu vecāku atbalsta
(pašpalīdzības) grupu attīstīšana saistībā ar
aktuāliem kopīgiem problēmjautājumiem vai citas
informācijas apmaiņas iespējas vecākiem

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

PB

Notikušas jauniešus izglītojošas aktivitātes
saistībā ar ģimenes vērtībām un dzīves
prasmēm.

2019.–2020.

PB

Noorganizēti ikgadēji pasākumi, nodrošinot
vecāku un bērnu iespējas kvalitatīvi pavadīt
kopā brīvo laiku un sekmējot sabiedrības
līdzdalību ģimenes vērtību stiprināšanā.

RD LD
RD IKSD
RD LD (sadarbībā
ar RD IKSD; RD
LD un RD IKSD
padotībā esošās
iestādes; NVO)
Visa pilsēta

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

2019.–2020.

4.5.6. Lēmuma par daudzbērnu ģimeņu reģistra
izveidi izstrāde

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar RD IKSD un PII)

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar RD IKDS; RD
FD; RD ITC; RD
MVD; RD FD,
RSD; Rīgas
bāriņtiesu; RP SIA
"Rīgas satiksme")

2019.g. turpinās šādas aktivitātes: lekcijas, diskusijas un apmācības par veselību
veicinošām tēmām jauniešiem, t.sk. ar mērķi veicināt dzīves prasmes un izpratni par
savstarpējo attiecību veidošanu un ģimenes vērtību stiprināšanu. Informatīvi izglītojošu
materiālu izdošana un izplatīšana vispārējās izglītības iestādēs jauniešiem. Apmācības
veselības veicināšanā "Vienaudzis - vienaudzim". Bezmaksas dienas nometnes bērniem
un jauniešiem sociālās un veselības pratības apgūšanai.

2019.g. turpinās informatīvi izglītojošie publiskie pasākumi vai kampaņas.

2019.g. turpinās atbalsta grupas vecākiem, kuru bērni uzsāk mācības 1.klasē.
Atbalsta grupas viena vecāka ģimenēm; atbalsta grupas vecāku kompetences stiprināšanai
bērnu un pusaudžu audzināšanā.

PB

Nodrošinātas telpas izglītības iestādēs un
organizētas atbalsta grupas vecākiem,
piesaistot speciālistus, stiprinot izpratni par
ģimenes vērtīborientāciju un attīstot vecāku
prasmes.

RD IKSD

4.5.5. PII pedagogu izglītošana darbam ar
audzēkņu vecākiem

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

2019.–2020.

2019.–2020.

PB

PB

15

Sadarbība ar RD LD un izglītības iestādēm. Vecāku problēmjautājumos piesaistīt atbalsta
personāla speciālistus.

Informatīvie semināri PII pedagogiem.
Metodiskie materiāli speciālistiem.
RD IKSD sadarbība ar RD LD un SOS bērnu ciematu asociāciju, organizējot vecāku
Veikta pedagogu apmācība, pilnveidojot viņu efektivitātes grupas, kurās vecāki apgūst efektīvāku saskarsmi ar saviem bērniem.
kompetenci darbā ar vecākiem un bērniem, Izglītības programmas veselību veicināšanas programmu ietvaros.
attīstot ģimenes un izglītības iestādes
savstarpējo sapratni un sadarbību.
Koordinēt vecāku efektivitātes grupas ar RD LD un SOS bērnu ciematu asociāciju.
Pedagogu apmācība "Bērnu uzvedības problēmas un to risināšana" (STOP programmma
4-7 gadu vecu bērnu uzvedības problēmām un to novēršana).

Pamatojoties uz RD 23.05.2017. lēmumu
Nr.5290 “Par Rīgas pilsētas daudzbērnu
ģimeņu reģistru”
01.05.2018. darbību uzsāka Rīgas pilsētas
pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs.

Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs turpina darbību.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
U5.1. Veicināt sabiedrības izpratni par sportošanas pozitīvo ietekmi
5.1.1. Regulāri nodrošināta informācijas
pieejamība pašvaldības uzturētajos interneta
resursos un elektroniskajos saziņas līdzekļos

RD IKSD

2019.–2020.

PB

5.1.2. Pilsētas iedzīvotāju apmierinātības ar sporta
pasākumu klāstu un kvalitāti monitorings

RD IKSD

2019.–2020.

PB

RD LD

Iedzīvotāji ir informēti par plānotajiem un
notikušajiem pasākumiem.

Informācijas nodrošināšana masu saziņas līdzekļos par sporta aktualitātēm Rīgā.

Iedzīvotāji ir apmierināti ar sporta pasākumu Priekšlikumu sagatavošana Rīgas iedzīvotāju aptaujām par sporta aktivitāšu piedāvājumu
klāstu un kvalitāti.
un jautājumu iesniegšana RD Sabiedrisko attiecību nodaļai.
Tautas sporta sacensību ietvaros organizētas informatīvas akcijas par sportisku
dzīvesveidu.
Konsultācijas un nodarbības par fiziskajām aktivitātēm.
Nūjošanas nodarbības.
Vingrošanas un skriešanas nodarbības Rīgas apkaimēs.

2019.– 2020.

PB, ES

Noorganizētas akcijas.
Veselīgs un aktīvs dzīvesveids ir populārs
iedzīvotāju vidū.

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Uz mērķauditorijas interesēm vērsts sporta
sacensību kalendārs.

5.2.2. Sadarbības nodrošināšana sporta jomā ar
Rīgas sadraudzības pilsētām

RD IKSD
(sadarbībā ar RD
ĀP)

2019.–2020.

PB

5.2.3. Pašvaldības darbinieku komandu līdzdalība
dažādos sporta pasākumos

RD IKSD
(sadarbībā ar RD
Sabiedrisko
attiecību nodaļu)

2019.–2020.

PB

Nodrošināta pašvaldības darbinieku dalība
sporta sacensībās un citās sporta aktivitātēs.

Pašvaldības komandu līdzdalība Rīgas maratonā, Rīgas velomaratonā, Veselības
kilometros un Rīgas rogainingā.

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Nodrošinātas sacensības starp izglītības
iestādēm un sacensību iespējas bērniem un
jauniešiem.

Pārraudzīt Rīgas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu spartakiādes norisi.

5.3.1. Atklātu konkursu organizēšana dažāda
mēroga sacensību organizēšanai

RD IKSD

2019.–2020.

PB

5.3.2. Konkursu organizēšana dažādām
nevalstiskajām sporta organizācijām, lai sekmētu
iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās
un stiprinātu pilsētas sporta organizāciju kapacitāti

RD IKSD

2019.–2020.

PB

5.1.3. Informatīvo pasākumu un aktīva
dzīvesveida popularizēšanas akciju organizēšana
RD IKSD
U5.2. Nostiprināt Rīgā izveidojušās sporta tradīcijas (t.sk. sporta pasākumu rīkošanā)
5.2.1.
Sacensību plānošana, saglabājot
sacensību un sporta veidu pēctecību atbilstoši
mērķauditorijas interesēm

5.2.4. Sekmēt izglītības iestāžu sporta tradīciju
saglabāšanu un turpmāko attīstību

Sacensību kalendāra sastādīšana, ievērojot sacensību pēctecību un mērķauditorijas
intereses.
Koordinēt 22. Rīgas skolēnu spēļu un Olimpiskās dienas organizēšanu.

Organizētās apmaiņas vizītes sporta jomā,
Sporta delegāciju apmaiņa ar Brēmeni, Pori, Minsku, Alborgu, Maskavu un Rostoku
pieredzes apmaiņa sporta nodarbību un treniņu
noslēgto sadraudzības līgumu ietvaros.
metodikā, sacensību organizēšanā.

U5.3. Atbalstīt sporta organizācijas un interešu grupas sporta jomā
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Nevalstisko sporta organizāciju īstenoto sporta Konkursu organizēšana finansiālā atbalsta nodrošināšanai dažādu mērķauditoriju un
pasākumu skaits.
mērogu sacensību norisei pilsētā.

Nevalstisko sporta organizāciju kapacitātes
pieaugums, iedzīvotāju iesaistīšanās aktīvās
sporta nodarbībās.

Konkursu organizēšana finansiālā atbalsta nodrošināšanai bērnu un jauniešu, cilvēku ar
īpašām vajadzībām un sporta veterānu organizācijām.

Prioritārās apkaimes,
objekti
U5.4. Organizēt un atbalstīt tautas sporta pasākumus dažādām mērķa grupām
Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

RD IKSD
(sadarbībā ar sporta
organizācijām un
izpilddirekcijām)

5.4.1. Pieejamu tautas sporta pasākumu
organizēšana

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

PB

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Nodrošinātas vienādas iespējas iedzīvotājiem
Regulāru bezmaksas sporta aktivitāšu nodrošināšana.
piedalīties sporta aktivitātēs un pasākumos.

U5.5. Sekmēt augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu izaugsmi un līdzdalību starptautiskajās sacensībās
5.5.1. Finansiāla atbalsta sniegšana sporta
organizācijām labāko sportistu dalībai augsta
līmeņa sacensībās

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Sportistu dalība augsta līmeņa sacensībās.

5.5.2. Naudas balvas nodrošināšana un ikgadēja
Rīgas labāko sportistu un viņu treneru godināšana

RD IKSD

2019.–2020.

PB

Atbalstīti un godināti Rīgas labākie sportisti
par izciliem sasniegumiem sportā.

5.5.3. Atbalsta nodrošināšana Latvijas Olimpiskās
vienības sastāvā iekļautajiem Rīgas sportistiem

RD IKSD
(sadarbībā ar
Latvijas Olimpisko
vienību)

2019.–2020.

PB

Konkursu organizēšana, sniedzot finansiālu atbalstu Rīgas sportistiem dalībai Eiropas un
pasaules čempionātos.

Informācijas apkopošana, izvērtēšana un godināšanas pasākuma organizēšana.

Rīgas sportistu sasniegumi starptautiska līmeņa Ikgadēja līguma noslēgšana ar Latvijas Olimpisko vienību par tajā iekļauto rīdzinieku
sacensībās.
atbalstu.

U5.6. Nodrošināt labiekārtotas un drošas sporta infrastruktūras pārklājumu pilsētā, uzlabojot iespējas nodarboties ar sportu apkaimēs
5.6.1. Sporta infrastruktūras (t.sk. sporta zāļu un
laukumu) renovācija un brīvpieejas sporta
laukumu iekārtošana

RD ĪD, RD IKSD

2019.–2020.

Izpilddirekcijas

2019.–2020.

ZI

2019.

PI

2019.–2020.

PB, ES

Nodrošinātas slidošanas iespējas pilsētas centrā
un apkaimēs.

Visa pilsēta
5.6.2. Āra (nesegto) slidotavu izveidošana

5.6.3. Atbalsta nodrošināšana slidotavu un
slēpošanas trašu izveidei

5.6.4. Brīvpieejas sporta laukumu celtniecība,
sporta un aktīvās atpūtas teritorijas uzlabošana

Ziemeļu rajona un
Vidzemes priekšpilsētas
administratīvā teritorija

Rīgas administratīvā
RD IKSD sadarbībā
teritorija (t.sk. pašvaldības
ar izglītības
izglītības iestādes)
iestādēm u.c.
Jugla, Trīsciems, Vecāķi

Pilnveidotas sporta un aktīvās atpūtas iespējas Priekšlikumu saskaņošana ar RD ĪD par sporta infrastruktūras attīstību.
pilsētā.
Saskaņā ar RD ĪD plānu.

PB

Izveidotas āra slidotavas.

Apzināt teritorijas, kurās iespējams izveidot āra slidotavas.

Nodrošinātas slidošanas iespējas pilsētas centrā PI kausa izcīņa hokejā (tautas klase) un slēpošanā sadarbībā ar sporta skolu "Arkādija".
un apkaimēs.
Nodrošinātas slidošanas un slēpošanas iespējas Bezmaksas publisko slidotavu un slēpošanas trašu izveide un to pieejamība, aptverot
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.
visus Rīgas rajonus.

2019.–2020.

PB

ZI

2019.–2020.

PB

Uzlabota sporta infrastruktūra.

Uzbūvēts prasībām atbilstošs skeitparks,
vairākās apkaimēs jauniešiem nodrošinātas
skeitošanas iespējas.

5.6.5. Ķengaraga skeitparks – skeitborda laukums

Ķengarags

AI

2019.–2020.

PB

5.6.6. Sporta laukums Daugavmalas promenādē

Ķengaragā

AI

2019.–2020.

PB
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Ierīkot vingrošanas laukumu Brīvības ielā 356, Rīgā.
Ierīkot vingrošanas laukumu Rudzu ielā 9, Rīgā.
Ierīkot vingrošanas laukumu Vecāķu pludmalē, Rīgā.
Ierīkot vingrošanas laukumu Bābelīša pludmalē, Rīgā.
Skeitparkam būvprojekts ir izstrādāts. Būvprojekta aktualizēšana.

Uzbūvēts prasībām atbilstošs sporta laukums,
Sporta un rotaļu laukuma pie vides objekta ''Daugavas enkurniekiem'' laukuma
visa vecuma cilvēkiem nodrošinātas fizisko
būvprojekta izstrāde, izbūve dabā.
aktivitāšu iespējas.

Prioritārās apkaimes,
Atbildīgie
objekti
izpildītāji
U5.7. Nodrošināt un pilnveidot izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

5.7.1. Esošo izglītības iestāžu sporta
infrastruktūras un attīstības iespēju apzināšana un
novērtēšana

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD un
izglītības iestādēm)

5.7.2. Veicināt sporta federāciju un citu sporta
organizāciju iesaistīšanos sporta infrastruktūras
attīstībā

RD IKSD, RD ĪD
(sadarbībā ar
atbildīgajām sporta
federācijām un
izglītības iestādēm)

5.7.3. Izglītības iestāžu sporta infrastruktūras
renovācija un labiekārtošana, t.sk.
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana

Pašvaldības izglītības
iestādes

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD un
izglītības iestādēm)

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

2019.–2020.

2019.–2020.

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Informācijas apkopošana par izglītības iestāžu apsaimniekošanā nodoto sporta
infrastruktūru un priekšlikumu sniegšana RD ĪD.
Rīgas pilsētas pašvaldības sporta bāzu lietderības izmantošanas pārraudzība.

PB

Izstrādāti izglītības iestāžu sporta
infrastruktūras un attīstības projekti.

PB, piesaistītais
finansējums

Līdzdalība vienotas valsts sporta politikas
izstrādē un īstenošanā, interešu pārstāvniecība.
Sekmēta pašvaldības sporta infrastruktūra
atbilstoši sporta veida prasībām un saskaņā ar
pašvaldības izglītības iestāžu nepieciešamību.

Sadarbībā ar sporta federācijām sporta infrastruktūras attīstības plāna izstrāde un
realizācija.
Nodrošināta sadarbība ar Latvijas Futbola federāciju par futbola infrastruktūras izveidi
pie izglītības iestādēm Rīgā.
Noslēgts sadarbības līgums par sadarbību bērnu un jauniešu futbola attīstībā kopīgi
izveidotajos futbola laukumos.

PB

Izstrādāti izglītības iestāžu sporta
infrastruktūras un attīstības projekti.

Sniegt priekšlikumus RD ĪD par izglītības iestāžu sporta infrastruktūras nepieciešamo
attīstību.
Informācijas apkopošana par izglītības iestāžu apsaimniekošanā nodoto sporta
infrastruktūru un priekšlikumu sniegšana RD ĪD.
Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana RD IKSD budžeta ietvaros.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
U6.1. Uzlabot veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti
6.1.1. Primārās veselības aprūpes lomas
sekmēšana slimību profilaksē, diagnostikā un
ārstēšanā

6.1.2. Dalība valsts politikas veidošanā, sniedzot
viedokli nozares ministrijai par nepieciešamajām
izmaiņām veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības jautājumā

Visa pilsēta

RD LD

2019.–2020.

PB, VB

RD ĪD
2019.– 2020.

Visa pilsēta

PB

6.1.4. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana

Visa pilsēta

Visa pilsēta

RD LD

RD LD, RD ĪD
(sadarbībā ar SIA
"Rīgas 1.slimnīca",
SIA "Rīgas
2.slimnīca", SIA
"Rīgas Dzemdību
nams", SIA "Rīgas
veselības centrs",
RSAC, Rīgas
patversme),
SIA "Rīgas
pilsētbūvnieks"

Organizēt ikgadējus izglītojošus seminārus aptuveni 150 ģimenes ārstiem par
aktualitātēm veselības aprūpes jomā.

Veiktas atbilstošas izmaiņas normatīvajos
aktos, kas nosaka nomas maksu un telpu
iznomāšanas kārtību, paredzot iespējas
pašvaldībai pielāgot tiesību normas un
principus, iznomājot telpas veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzējiem.

Sniegts viedoklis un priekšlikumi par veselības 2019.g.- sniegt priekšlikumus Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Lielo pilsētu
aprūpes jautājumiem (t.sk. par normatīvo aktu asociācijai un Veselības ministrijai par veselības politikas jomas normatīvo aktu
projektiem).
projektiem.

RD LD

6.1.3. Pašvaldības noslēgto deleģējuma līgumu ar
pašvaldības ārstnieciskā profila
kapitālsabiedrībām izpildes kontrole

Uzlabota primārās veselības aprūpes
pieejamība.

2019.– 2020.

2019.– 2020.

PB

PB
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Deleģējuma līgumos noteiktie uzdevumi
izpildīti.

Sniegts atbalsts un veicināta tuberkulozes
slimnieku līdzestība ārstniecības procesā.
Veicināta donoru kustība un apmaksāti
sabiedriskā transporta izdevumi.
Nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības uzlabošana:
SIA "Rīgas 1.slimnīca",
SIA "Rīgas 2.slimnīca",
SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Rīgas
veselības centrs", RSAC, Rīgas patversme.

Izskatīt divreiz gadā veselības aprūpes kapitālsabiedrību – SIA "Rīgas 1.slimnīca", SIA
"Rīgas 2.slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Rīgas veselības centrs" iesniegtos
(līdz 1.martam un līdz 1.augustam) pārskatus par deleģējuma līguma izpildi.
2019.g. turpinās: atbalstīt tuberkulozes slimnieku līdzestību prettuberkulozes zāļu
lietošanā; atbalstīt asins donoru kustību. Dalība RSAC un Rīgas Patversmes klientu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un nodrošināšanas jautājumu risināšanā.
SIA "Rīgas 1.slimnīca":
– paplašināt diagnostiskos pakalpojumus bērniem; ieviest jaunas ārstniecības metodes
mugurkaula slimību un otorinolaringoloģisko slimību ārstēšanā; uzsākt hronisku un akūtu
sāpju sindroma ārstēšanu; attīstīt rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem;
veikt teritorijas labiekārtošanu.
SIA "Rīgas 2.slimnīca":
– papildināt inventāru; atjaunot divu kāpņu laidus un laukumus; renovēt studentu prakses
telpas; remontēt slimnīcas fasādi; veikt teritorijas labiekārtošanu.
SIA "Rīgas Dzemdību nams":
– veikt teritorijas labiekārtošanu un izveidot ietves; remontēt brauktuves, iekārtot
transportlīdzekļu stāvvietas, nomainīt nožogojumu; veikt projektēšanas darbu un
atbilstoši tehniskajām iespējām izveidot invalīdu pacēlāju pie galvenās ieejas; izvērtēt un
finanšu iespēju robežās uzsākt izveides darbus otras iebrauktuves teritorijā izbūvei.
SIA "Rīgas veselības centrs":
– uzcelt un iekārtot jaunu ambulatoro ārstniecības iestādi Bolderājā (SIA "Rīgas
pilsētbūvnieks"); nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību filiālē
"Iļģuciems", veicot telpu vienkāršotas atjaunošanas darbus Sēlpils ielā 15, Rīgā;
veikt remontdarbus filiālē “Torņakalns “, veicot vides pieejamības uzlabošanas
pasākumus personām ar funkcionāliem traucējumiem; veikt ieejas kāpņu un pandusa
atjaunošanu filiālē Ķengarags"; meklēt risinājumus Torņakalna apkaimes iedzīvotāju
veselības aprūpes pakalpojumu apjoma paplašināšanā un daudzveidības nodrošināšanā.
SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" 2019.g. nogalē plāno pabeigt trīs sociālo dzīvojamo māju
būvniecību 12 200 m² platībā ar neapdzīvojamām telpām RSD teritoriālajam centram,
dienas centram un veselības centram.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

6.1.5.
Veselības aprūpes pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana

Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji

RD LD, RD ĪD
(sadarbībā ar SIA
"Rīgas 1.slimnīca",
SIA "Rīgas
2.slimnīca", SIA
"Rīgas Dzemdību
nams", SIA "Rīgas
veselības centrs")

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.– 2020.

PB (SIA "Rīgas
1.slimnīca", SIA
"Rīgas 2.slimnīca",
SIA "Rīgas
Dzemdību nams",
SIA "Rīgas
veselības centrs")

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

SIA "Rīgas 1.slimnīca":
- atjaunot medicīniskās iekārtas; attīstīt informācijas tehnoloģijas un izveidot vienotu
pacientu reģistratūru un pacientu datu glabāšanas sistēmu; kvalitātīvi uzlabot pacientu
ēdināšanu; attīstīt elektroniskās pieteikšanas iespējas pacientiem; pilnveidot kvalitātes
vadības sistēmu; atjaunot atsevišķus korpusus; uzlabot infrastruktūru.
SIA "Rīgas 2.slimnīca":
– atjaunot medicīniskās iekārtas; iegādāties datortehniku ar ārstu biroja programmatūru
veselības pakalpojumu nodrošināšanai; iegādāties medicīnisko disku rakstīšanas iekārtu;
uzlabot pacientu ēdināšanas pakalpojumus un atjaunot virtuves iekārtas.
SIA "Rīgas Dzemdību nams":
– veikt telpu pārbūvi jaunu un esošo dzemdību un grūtnieču aprūpes telpu
Nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu modernizēšanai; veikt ēkas Nr.1, ēkas Nr.1A un ēkas Nr.1B energoefektivitātes darbus;
kvalitātes uzlabošana: SIA "Rīgas 1.slimnīca", veikt inženiertehnisko komunikāciju tīklu (t.sk. ventilācijas, stāvvadu) uzlabošanu un
SIA "Rīgas 2.slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību atjaunošanu un ar to saistīto telpu remontu; pilnveidot ārstniecības tehnoloģisko
nams" un SIA "Rīgas veselības centrs".
nodrošinājumu un ieviest jaunas tehnoloģijas;
– pilnveidot sakaru komunikāciju un telekomunikāciju, sakaru tīklu un automātiskās
vadības sistēmu.
SIA "Rīgas veselības centrs":
– atjaunot mūsdienu prasībām atbilstošas medicīniskās tehnoloģijas;
– uzlabot un ieviest visās filiālēs kvalitātes vadības sistēmu;
– uzlabot infrastruktūru; ieviest elektroniskos digitālos displejus ārstniecības personu
darba laiku aktuālas informācijas nodrošināšanai filiālē "Ķengarags" un filiālē
"Torņakalns"; ieviest rindu regulēšanas sistēmu pacientu plūsmas koordinēšanai filiālē
"Iļģuciems", filiālē "Ziepniekkalns" un filiālē "Ķengarags".

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

6.2.1. Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura
lietošanas veicināšana bērnu un jauniešu vidū

RD LD (sadarbībā
ar citiem RD nozaru
departamentiem,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, ES
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2019.g.turpinās:
Informatīvi izglītojošie semināri PII pedagogiem, vispārējo izglītības iestāžu medicīnas
māsām un bērnu vecākiem par veselīgu uzturu.
Lekcijas bērniem un jauniešiem par veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm.
Dinamiskās pauzes 1.-4.klašu skolēniem balsta kustību aparāta attīstības veicināšanai un
nostiprināšanai un izglītojošu lekciju vadīšana skolas pedagogiem par dinamiskās pauzes
nozīmi.
Notikuši informatīvi izglītojošie semināri
Nodarbības bērniem un jauniešiem par fiziskajām aktivitātēm vasaras nometņu laikā.
speciālistiem; notikušas lekcijas, interaktīvās Izdoti metodiskie materiāli speciālistiem.
un uzvedības intervences grupu nodarbības Informatīvie un reprezentatīvie materiāli vecākiem un bērniem par veselīgu uzturu.
bērniem un jauniešiem; notikuši informatīvi Informācijas izplatīšana medijos.Veselīga un ekonomiska uztura gatavošanas apmācības
izglītojoši publiskie vides un citi pasākumi; RP BJC iemītniekiem. Veselīga uztura programma bērniem pirmsskolas izglītības
sagatavota un izplatīta informācija un
iestādēs. Nodarbības 1.-4.klašu skolēniem pagarināto dienas grupu laikā.
materiāli; notikuši bezmaksas fizisko aktivitāti Nometnes/pārgājieni bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodoršinātām ģimenēm,
veicinoši pasākumi.
veicinot šo personu veselīgus paradumus. Izglītojošas nometnes RP BJC mītošajām
personām un apmācības par veselības veicināšanu. Nometnes bērniem un jauniešiem ar
invaliditāti. Jogas nodarbības bērniem. Veselīga uztura apmācības pamatskolas un
vidusskolas vecuma jauniešiem. Izglītojošas apmācības mobinga mazināšani jauniešu
vidū. Drošas uzvedības uz ūdens un peldētapmācības jauniešiem. Apmācības par
reproduktīvo veselību 4.-9.klases skolēniem. Vispārattīstošas vingrošanas nodarbības
bērniem pareizas stājas attīstības veicināšanai. Nodarbības vispārizglītojošo skolu vecāko
klašu skolēniem un profesionālās izglītības iestāžu skolēniem.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

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

6.2.3. Vides radīšana un pasākumu īstenošana, kas
veicina veselīgus paradumus darbspējīgā vecuma
iedzīvotāju vidū: veselīga uztura lietošanu, fizisko
aktivitāšu palielināšanu ikdienā, smēķēšanas
pārtraukšanu, alkoholisko dzērienu lietošanas
samazināšanu

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

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

RD LD (sadarbībā
ar citiem RD nozaru
departamentiem,
pakalpojuma
sniedzējiem)

RD LD (sadarbībā
ar citiem RD nozaru
departamentiem,
pakalpojuma
sniedzējiem)

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

2019.–2020.

2019.–2020.

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

PB, ES

2019.g. turpinās:
Informatīvi izglītojošas traumatisma profilakses nodarbības bērniem PII un tiem, kuri
mācās 1.klasē. Interaktīvās nodarbības 5.-12.klašu skolēniem par traumatisma profilaksi.
Notikuši informatīvi izglītojošie semināri
Nodarbības bērniem par traumatismu vasaras nometņu laikā.
speciālistiem; notikušas lekcijas, interaktīvās
Sociālajos tīklos aktualizēta informācija par traumatismu.
un uzvedības intervences grupu nodarbības
Izstrādāts un izdots informatīvs materiāls vecākiem par bērnu veselību un tās
bērniem un jauniešiem, kā arī viņu vecākiem;
veicināšanas iespējām.
notikuši informatīvi izglītojošie publiskie vides
Lekcijas vecākiem par mobingu PII vecāku sapulcēs. Nodarbību vadīšana vecākiem par
un citi pasākumi; sagatavota un izplatīta
pirmās palīdzības sniegšanu bērniem pirmsskolās. Zīdīšanas lekcijas grūtniecēm un
informācija un materiāli; veikti pētījumi.
jaunajām māmiņām. Veselības veicināšanas nodarbības ģimenēm ar bērniem. Veselības sporta dienas ģiemenēm ar bērniem. Virssvara kabinets bērniem, iesaistot ģimenes
izglītošanu. "Hendlinga" nodarbības. Nodarbības "Vingrošana vecākiem kopā ar mazuli".

PB, ES

2019.g. turpinās:
Lekcijas un nodarbības sēdoša darba veicējiem par veselīgu uzturu un fiziskajām
aktivitātēm.
Fizisko aktivitāšu nodarbības SIA "Rīgas meži" pārvaldītajās teritorijās (brīvdabas
trenažieri).
Dalība publiskajos pasākumos.
Veselības maršruta izveide kādā no Rīgas parkiem.
Notikuši informatīvi izglītojošie semināri
Veselīga uztura popularizēšana AS "Rīgas Centrāltirgus" teritorijā.
speciālistiem; notikušas uzvedības intervences Pasaules Veselības organizācijas noteiktajām atzīmējamām dienām veltītas kampaņas.
grupu nodarbības, t.sk. atbalsta grupu
Sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli un raksti publicēšanai mājaslapā
nodarbības pieaugušajiem; notikuši informatīvi www.veseligsridzinieks.lv. Veselīga dzīvesveida dienu organizēšana. Atkarīgu personu
izglītojošie publiskie vides un citi pasākumi; diennakts nometnes. Mākslas - vizuāli plastiskās mākslas terapija. Nūjošanas nodarbību
notikušas fizisko aktivitāšu nodarbības;
nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem 16 apkaimēs.Vingrošanas nodarbību
sagatavota un izplatīta informācija un
nodrošināšana Rīgas iedzīvotājiem brīvdabas zonās un pludmalēs 16 apkaimēs.
materiāli; veikti pētījumi.
Bezmaksas glikozes un holesterīna līmeņa noteikšana asinīs un ekspreskonsultāciju
sniegšana. Vingrošanas nodarbības grūtniecēm zālē un baseinā. Jogas nodarbības
pieaugušām personām. Mākslas terapijas nodarbības. Svara korekcijas programma
pilngadīgām personām.
Dalība projektā ''Starpnozaru pētījumi veselības un vides jomā inovāciju attīstībai''
(INHERIT), īstenojot iniciatīvas, kas aizsargā apkārtejo vidi, uzlabo veselību un veicina
sabiedrības vienlīdzību.
Dalība Interreg Baltijas jūras reģiona projektā ''Labākai veselībai!''.

PB, ES

Informatīvās lekcijas un nodarbības par jauniešu (atsevišķi zēniem un meitenēm, un viņu
vecākiem) reproduktīvo veselību un personīgo higiēnu.
Īstenota programma pedagogiem par pirmsskolas vecuma bērnu mutes veselību un tās
kopšanu.
Nodarbības 5.–6.klašu skolēniem par mutes veselību un higiēnu.
Notikuši informatīvi izglītojošie semināri
Nodarbības Rīgas pilsētas pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu klientiem, lai
speciālistiem; notikušas lekcijas, interaktīvās
uzlabotu viņu zināšanas un iemaņas par mutes veselības profilaksi.
grupu nodarbības; notikuši informatīvi
Informatīvie materiāli par mutes veselību. Izglītojošas lekcijas PII vecākiem un
izglītojošie publiskie vides un citi pasākumi;
vispārizglītojošo skolu 5.-7.klašu vecākiem par bērnu reproduktīvo veselību "Kā vadīt
sagatavota un izplatīta informācija un
sarunu ar bērnu par reproduktīvo veselību".
materiāli.
Veselības istabu pakalpojumu nodrošināšana rīdziniekiem.
Apmācības RP BJC un RSD klientiem, grupu dzīvokļu iedzīvotājiem par reproduktīvās
veselības un personīgās higiēnas jautājumiem. Reproduktīvās veselības nodarbības 4.9.klašu zēniem un meitenēm. Mutes veselības un veselīga uztura izglītojoša programma
bērniem pirmsskolas vecumā.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

6.2.5. 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

6.2.6. Infekcijas slimību profilakse, izglītojot
sabiedrību un veicinot savlaicīgas ārstēšanās
uzsākšanu

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

6.2.8. Kaitējuma mazināšanas programmas
īstenošana narkotisko vielu lietotāju vidū

6.2.9. Vecāka gada gājuma iedzīvotāju veselības
veicināšana un slimību profilakse

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)

RD LD (sadarbībā
ar ārstnieciskā
profila RP SIA )

RD LD (sadarbībā
ar citiem RD nozaru
departamentiem,
pakalpojuma
sniedzējiem)

RD LD

RD LD

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

2019.–2020.

2019.–2020.

2019.–2020.

2019.–2020.

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Notikuši informatīvi izglītojošie semināri
speciālistiem; notikušas lekcijas, interaktīvās
un uzvedības intervences grupu nodarbības
bērniem un jauniešiem, kā arī viņu vecākiem;
notikušas uzvedības intervences grupu
nodarbības, t.sk. atbalsta grupu nodarbības
pieaugušajiem; notikuši informatīvi izglītojošie
publiskie vides un citi pasākumi; sagatavota un
izplatīta informācija un materiāli; veikti
pētījumi.

2019.g.turpinās:
Atbalsta grupu nodarbību cikla līdzatkarīgām personām vadīšana.
Sagatavota un publiskota informācija par atkarības slimību profilaksi un
psihoemocionālās veselības veicināšanu.
Diskusijas un nodarbību cikli Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
Apmācību semināri pedagogiem par atkarības slimību profilaksi un psihoemocionālās
veselības veicināšanu.
Dalība vecāku sapulcēs.
Informatīvi izglītojošie publiskie pasākumi.
Informatīvi izglītojošas programmas par stresa mazināšanas iespējām pieaugušajiem
izstrāde un ieviešana. Nometnes līdzatkarīgām personām. Publiskas lekcijas par garīgās
veselības veicināšanu. Publiskas lekcijas par stresu un metodēm kā to mazināt.
Apzinātības lekcijas garīgās veselības veicināšanai.

PB

Sagatavota un izplatīta informācija un
materiāli; notikuši informatīvi izglītojošie
publiskie vides un citi pasākumi.

2019.g. turpinās:
Informatīvi izglītojošo materiālu par imunizāciju izplatīšana. Interaktīvo nodarbību
vadīšana PII un 1.–4.klašu skolēniem par infekcijas slimību izplatību saistībā ar roku
higiēnu un imunitātes stiprināšanu.
Iedzīvotāju informēšana par tuberkulozes slimību izplatību un profilakses iespējām
sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta veselības istabām. Nodarbību nodrošināšana Rīgas
pilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu 9.–12.klašu skolēniem par ar asinīm
pārnēsājamo infekcijas slimību profilaksi (B un C hepatīts, HIV u.c.).

PB

Sagatavota un izplatīta informācija un
materiāli; notikuši informatīvi izglītojošie
publiskie vides un citi pasākumi iedzīvotājiem;
izveidota sabiedrības veselības informācijas
elektroniskā platforma.

2019.g. turpinās:
Aktualizēta informācija mājaslapā www.veseligsridzinieks.lv.
Sagatavota un izplatīta informācija par sabiedrības veselībai aktuālām tēmām publiskajā
telpā, t.sk. arī sociālajos tīklos.
Publiskie pasākumi.
Video izveide par sabiedrības veselībai aktuālām tēmām.

PB

Narkotisko vielu lietotāji saņēmuši speciālistu
(sociālā darbinieka, psihologa, HIV
konsultanta) konsultācijas, veikta HIV
ekspresdiagnostika, apmainītas izlietotās
šļirces.

2019.g. turpinās:
Narkotisko vielu lietotāji saņēmuši speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa, HIV
konsultanta) konsultācijas, veikta HIV ekspresdiagnostika, izlietoto šļirču maiņa un
prezervatīvu dalīšana. Īslaicīgās uzturēšanās mītņu (IUM) klientu izglītošana par
infekcijas slimībām, atkarībām, reproduktīvo veselību un higiēnu.

PB, ES

PB, ES
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Sekmēta vecāka gada gājuma iedzīvotāju
veselības veicināšana un slimību profilakse.

2019.g. turpinās:
Praktiskās nodarbības iedzīvotājiem par iespējām uzlabot kognitīvās spējas. Speciālistu
vadīti semināri par veselības veicināšanas tēmām. Vingrošanas nodarbības Rīgas pilsētas
pašvaldības sociālās aprūpes un dienas centru klientiem. Kustību terapijas nodarbības
senioriem Rīgas pilsētas pašvaldībā. Veselības veicināšanas nodarbības vecāka gada
gājuma sievietēm. Cigun nodarbības. Veselību veicinošas ekskursijas iedzīvotājiem
vecuma grupā 55+ , vingrošanas nodarbības baseinā iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
Garīgās veselības veicināšanas diena "Diena labām domām". Fitnesa nodarbības
iedzīvotājiem vecuma grupā 50+ , vingrošanas nodarbības fizioterapeita pavadībā
pašvaldības dienas centros un sociālās aprūpes centros.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
U7.1. Nodrošināt dažādu mērķa grupu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus
7.1.1. Grupu dzīvokļa izveidošana un
pakalpojuma nodrošināšana personām ar garīga
rakstura traucējumiem

RD LD (sadarbībā
Bolderāja un jebkura vieta ar RD ĪD un RSD,
Rīgā
pakalpojuma
sniedzējiem)

7.1.2. Dienas aprūpes centra izveidošana un
pakalpojuma nodrošināšana personām ar garīga
rakstura traucējumiem

Bolderājā un jebkurā vietā Rīgā – nodrošināts
grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar
smagiem garīga rakstura traucējumiem, un
ģimenēm ar bērniem, ja vecākiem ir garīga
rakstura traucējumi.

Šāda veida grupu dzīvokli bija plānots izveidot Deinstitucionalizācijas pasākuma ietvaros
(ITI projekts). Tā kā projekta īstenotāji ar Rīgas pilsētas pašvaldību neslēdza līgumu, kas
atbilstu ar RD nolēgtajam nodomu protokolam, Rīgas pilsētas pašvaldība projektā
nepiedalās.
Nodrošināts pakalpojums atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.

2019.–2020.

PB, VB (izveidošanas gadā), PL

RD LD (sadarbībā
Bolderāja un jebkura vieta ar RD ĪD un RSD,
Rīgā
pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

Šāda veida dienas aprūpes centru bija plānots izveidot Deinstitucionalizācijas pasākuma
PB, VB (izveidošaietvaros (ITI projekts). Tā kā projekta īstenotāji ar Rīgas pilsētas pašvaldību neslēdza
Izveidoti 2 dienas aprūpes centri personām ar
nas gadā un 3
līgumu, kas atbilstu ar RD nolēgtajam nodomu protokolam, Rīgas pilsētas pašvaldība
garīga rakstura traucējumiem, katrā 16 vietas.
darbības gadus)
projektā nepiedalās.
Nodrošināts pakalpojums atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.

Jebkura vieta Rīgā

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

7.1.4. Specializētās darbnīcas personām ar garīga
rakstura traucējumiem pakalpojuma
nodrošināšana atbilstoši pieprasījumam

Jebkura vieta Rīgā

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

Nodrošināts specializētās darbnīcas
pakalpojums personām ar garīga rakstura
traucējumiem atbilstoši pieprasījumam.

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

Bolderāja, Āgenskalns,
Sarkandaugava

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

Izveidoti dienas centri pensijas vecuma
personām un citām pilngadīgām personām,
nodrošinot pakalpojumu pēc iespējas tuvāk
minēto personu dzīvesvietai.

Latgales priekšpilsēta un
Vidzemes priekšpilsēta

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

Izveidoti 2 dienas aprūpes centri personām ar
demenci, nodrošinot pakalpojumu atbilstoši Izveidots un nodrošināts pakalpojums atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.
pieprasījumam, papildus 40 vietas.

Jebkura vieta Rīgā

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

Izveidota pansija, nodrošinot pakalpojumu 20
Izveidots un nodrošināts pakalpojums atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.
personām.

RD LD (sadarbībā
ar RSD)

2019.–2020.

PB

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

7.1.3. Dienas aprūpes centra personām ar garīgās
attīstības traucējumiem pakalpojuma
nodrošināšana atbilstoši pieprasījumam
(palielināts vietu skaits gadā par 5 vietām)

7.1.6. Jaunu dienas aprūpes centru izveidošana
personām ar demenci, izvietojot tos visās Rīgas
priekšpilsētās

7.1.7. Jaunas pansijas izveidošana

7.1.8. Valsts nefinansēta tehniskā aprīkojuma
nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem
7.1.9. Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojuma
nodrošināšana motivētiem klientiem, t.sk.
ģimenēm bez pastāvīga mājokļa, kuri aktīvi veic
darbības, lai mainītu savus dzīves apstākļus

Jebkura vieta Rīgā

PB, PL
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Nodrošināts dienas aprūpes centra
pakalpojums personām ar garīgās attīstības Papildus vietu nodrošināšana dienas aprūpes centros atbilstoši Rīgas pilsētas PB
traucējumiem atbilstoši pieprasījumam, papildu iespējām.
5 vietas.

Piešķirts pabalsts atbilstoši pabalsta
pieprasītāja vajadzībām.

Šāda veida darbnīcas bija plānots izveidot Deinstitucionalizācijas pasākuma ietvaros (ITI
projekts). Tā kā projekta īstenotāji ar Rīgas pilsētas pašvaldību neslēdza līgumu, kas
atbilstu ar RD nolēgtajam nodomu protokolam, Rīgas pilsētas pašvaldība projektā
nepiedalās.
Nodrošināts pakalpojums atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.

Izveidots un nodrošināts pakalpojums atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.

Pabalsti piešķirti atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.

Nodrošināts pakalpojums līdz 102 personām
2019.–2020.gadā plānots nodrošināt pakalpojumu 102 personām dienā.
dienā.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

7.1.10. Naktspatversmes pakalpojuma izveidošana
un nodrošināšana

Vidzemes priekšpilsēta

7.1.11. Dienas centru izveidošana
bezpajumtniekiem un pakalpojuma nodrošināšana

Kurzemes rajons un
Ziemeļu rajons

Atbildīgie
izpildītāji
RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

2019.–2020.

PB, PL

Izveidota naktspatversme ar 70 vietām.

Izveidots un nodrošināts pakalpojums atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

Izveidoti 2 dienas centri bezpajumtniekiem.

Izveidots un nodrošināts pakalpojums atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.

Bolderāja, Mežciems,
Jugla

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

Izveidoti 3 dienas aprūpes centri bērniem.

7.1.13. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas iestādes "Jauniešu māja"
izveidošana

Daugavgrīva

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

Izveidota iestāde "Jauniešu māja".

7.1.14. Atbalstītās dzīvošanas jauniešiem pēc
ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma un atbalsta
centra jauniešiem izveidošana

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

Izveidots atbalstītās dzīvošanas jauniešiem
pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojums un
atbalsta centrs jauniešiem.

7.1.15. Izglītojošo un atbalsta grupu
nodrošināšana jaunajiem un topošajiem vecākiem

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

Nodrošināts izglītojošo un atbalsta grupu
pakalpojums jaunajiem un topošajiem
vecākiem.

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

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

2019.–2020.g. (katru gadu) pakalpojums tiks nodrošināts 100 Rīgas pilsētas pašvaldības
Nodrošināts sociālā darba pakalpojums sociālā sociālā riska ģimenēm Rīgas pilsētas PB ietvaros. Kopš 2017.gada projekta ietvaros tiek
riska ģimenēm un bērniem ar uzvedības
pirkts sociālā darba pakalpojums jauniešiem, kuriem attiecināms Bērnu tiesību
traucējumiem.
aizsardzības likuma 58.pants, kas turpināsies arī 2019.-2020.g. atbilstoši budžeta
iespējām.

7.1.17. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas iestādes bērniem "ģimenes tipa
modeļa" izveidošana

Bolderāja

RD LD (sadarbībā
RP BJC)

2020.

PB

Izveidoti divi "ģimenes tipa" modeļa dzīvokļi. Izveidots un nodrošināts pakalpojums atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām 16 bērniem.

Visa pilsēta un Latvija

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

Nodrošinātas papildu 300 vietas ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās pilngadīgām personām.

7.1.19. Zema līmeņa patversmes un higiēnas
centra pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

Nodrošināts patversmes pakalpojums 50
personām un higiēnas centrs.

7.1.20. Atskurbtuves pakalpojuma izveidošana un
nodrošināšana

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

Nodrošināts atskurbtuves pakalpojums 100
personām.

7.1.21. Mobilās brigādes ielu sociālajam darbam
ar bezpajumtniekiem darbības paplašināšana

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar Rīgas patversmi)

2019.–2020.

PB

Izveidota vēl viena Mobilā brigāde ielu
sociālajam darbam ar bezpajumtniekiem.

7.1.22. RSD dienas centru pārveidošana par
kopienas centriem

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar RSD)

2019.–2020.

PB

Paplašināta 7 RSD dienas centru darbība,
pārveidojot tos par kopienas centriem.

7.1.12. Dienas aprūpes centru izveidošana
bērniem

7.1.18. Papildu vietu nodrošināšana ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās pilngadīgām personām, t.sk. ģimenes
tipa institūcijās

2020.gadā izveidots un nodrošināts vismaz viens centrs atbilstoši Rīgas pilsētas PB
iespējām.
Šāda veida jauniešu māju bija plānots izveidot Deinstitucionalizācijas pasākuma ietvaros
(ITI projekts). Tā kā projekta īstenotāji ar Rīgas pilsētas pašvaldību neslēdza līgumu, kas
atbilstu ar RD nolēgtajam nodomu protokolam, Rīgas pilsētas pašvaldība projektā
nepiedalās.
Nodrošināts pakalpojums atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.
No 2019.gada jūlija pakalpojums tiks nodrošināts atbilstoši Rīgas pilsētas budžeta
iespējām, reorganizējot Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra darbu.

2019.–2020.g. – atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām turpinās nodrošināt pakalpojumu.
RSD klientiem nodrošinātas vecāku prasmju attīstošas grupas, kā piemēram "Bērnu
emocionālā audzināšana", "Vecāku kapacitātes stiprināšana", Mazo bērnu grupas.
2019.gadā uzsāktas Tēvu grupas, kuras plānotas arī 2020.gadā.

Nodrošināts pakalpojums atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.

Nodrošināts pakalpojums atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.
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Nodrošināts pakalpojums atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.

Nodrošināts pakalpojums atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.

2019.– 2020.g. – 6 RSD dienas centru pārveidošana par kopienas centriem atbilstoši
Rīgas pilsētas PB iespējām.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

7.1.23. Atbalsta sistēmas izveidošana īpaši sociāli
atbalstāmām ģimenēm/personām

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar RSD)

2019.–2020.

PB

RD LD, RSD,
Rīgas patversme,
Rīgas SAC, RP
BJC

2019.–2020.

PB

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojumu
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB

Pārskatītas un noteiktas sociālo pakalpojumu
Cenu pārskatīšana ne retāk kā reizi 2 gados.
standartu cenas.
Nodrošināti konsultatīvā atbalsta pakalpojumi
2019.–2020.g. – plānots tādā pašā apmērā atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.
audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Īpaši sociāli atbalstāmām ģimenēm/personām
2019.–2020.g. – atbalsta sistēmas izstrāde un ieviešana praksē.
nodrošināta iespēja saņemt nepieciešamo
atbalstu.

U7.2. Pilnveidot pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu kvalitāti

7.2.1. Vides pieejamības nodrošināšana
pašvaldības sociālo pakalpojumu
sniedzējinstitūcijās

RSD (vairākās adresēs visā
Rīgas teritorijā), Rīgas
patversme (Maskavas ielā
208) un SAC "Mežciems",
SAC "Gaiļezers", SAC
"Stella maris", RP BJC

7.2.2. Cenu pārskatīšana sociālajiem
pakalpojumiem

Veikta vides pieejamības nodrošināšana
pašvaldības sociālo pakalpojumu
sniedzējinstitūcijās.

Atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām. RD LD pakļautības iestādes veic atsevišķus
remontdarbus, kas ietver vides pieejamības uzlabošanu.

7.2.3. Kvalitatīvu konsultatīvā atbalsta
pakalpojumu nodrošināšana audžuģimenēm,
aizbildņiem, adoptētājiem

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojumu
sniedzējiem)

2019.–2020.
(atbilstoši Rīgas
pilsētas PB
iespējām)

PB

7.2.4. Krīžu – profesionālo audžuģimeņu bērniem
vecumā no 0-3 gadiem atbalsta pakalpojumu
attīstīšana

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojumu
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojumu
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB, PL

Nodrošināti sociālās rehabilitācijas un sociālās
aprūpes pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem
2019.–2020.g. atbilstoši PB iespējām
ierobežojumiem.

2019.–2020.

PB, PL

Izvērtēti dažādi Rīgas SAC pakalpojuma
sniegšanas vides uzlabojumu risinājumi (esošo
ēku renovācija, citu pašvaldības vai privāto
telpu izmantošana).

7.2.5. Kvalitatīva sociālās rehabilitācijas un
sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšana
bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem

7.2.6. Rīgas SAC pakalpojuma sniegšanas vides
uzlabošana un attīstīšana

SAC "Mežciems"
(Malienas ielā 3), SAC
"Gaiļezers" (Hipokrāta RD LD, Rīgas SAC
ielā 6), SAC "Stella maris"
(Birzes ielā 54)

Nodrošināti atbalsta pakalpojumi krīžu –
profesionālajām audžuģimenēm.

2019.–2020.g. – atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām, plānojot 10 bērniem katru gadu.

Atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.

7.2.7. Krīzes intervences pakalpojumu attīstīšana
krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm, kurās
draud bērna nokļūšana ārpusģimenes aprūpē

Visa pilsēta

RD, RD LD, NVO

2019.–2020.

PB

Nodrošināta pakalpojuma programma
ģimenēm dzīvesvietā atbilstoši
nepieciešamībai.

2019.–2020.g plānots nodrošināt 12 ģimenēm katru gadu.

7.2.8. Sociālās rehabilitācijas programmu
nodrošināšana jauniešiem ar uzvedības
problēmām

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojumu
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB

Nodrošinātas sociālās rehabilitācijas
programmas jauniešiem ar uzvedības
problēmām.

2019.–2020.g. – katru gadu 30 bērniem.

7.2.9. Efektīva sadarbības modeļa izveide krīzes
un katastrofu gadījumā Rīgas pilsētas pašvaldībā

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojumu
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB

7.2.10. Sociālo rehabilitācijas programmu
nodrošināšana personām ar garīga rakstura un
funkcionāliem traucējumiem

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojumu
sniedzējiem)

2019.–2020.

PB
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Izstrādāts un ieviests sadarbības modelis krīzes
2019.– 2020.g. – īstenota apmācību programma "Psihosociālā atbalsta pakalpojums
un katastorofu gadījumos Rīgas pilsētas
krīzes un katastrofu gadījumos" Rīgas pilsētas pašvaldību institūciju darbiniekiem pašvaldībā. Nodrošināta izglītības programmas
speciālisti katru gadu.
realizācija.
Nodrošinātas sociālās rehabilitācijas
programmas personām ar garīga rakstura
traucējumiem un personām ar funkcionāliem
traucējumeim.

2019.–2020.g. – pakalpojums tiks nodrošināts atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

7.2.11. Rīgas SAC reorganizācija

Prioritārās apkaimes,
Atbildīgie
objekti
izpildītāji
SAC "Mežciems"
(Malienas ielā 3), SAC
"Gaiļezers" (Hipokrāta RD LD, Rīgas SAC
ielā 6), SAC "Stella maris"
(Birzes ielā 54)

SAC "Mežciems"
(Malienas ielā 3), SAC
7.2.12. Aprūpes kvalitātes uzlabošana Rīgas SAC
"Gaiļezers" (Hipokrāta RD LD, Rīgas SAC
ielā 6), SAC "Stella maris"
(Birzes ielā 54)
U7.3. Nodrošināt motivējošu sociālo palīdzību

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

2019.–2020.

PB

Nodrošināta efektīvāka darba organizācija
Rīgas SAC.

2019.–2020.

PB

Rīgas SAC nodrošinātas papildu aprūpētāju
amata vietas atbilstoši klientu vajadzībām.
Organizētas aprūpētāju sacensības.

Sniegts bērna piedzimšanas pabalsts.

7.3.1. Bērnu dzimstības atbalstīšana, piešķirot
bērna piedzimšanas pabalstu

RSD

2019.–2020.

PB

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

RSD

2019.–2020.

PB

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

RSD

2019.–2020.

PB

7.3.4. Atbalsts iedzīvotājiem krīzes situācijā

RSD

2019.–2020.

PB

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

2019.–2020.g. - apvienoti trīs Rīgas SAC.

2019.–2020.g. – atbilstoši Rīgas pilsētas PB iespējām.

Pabalsti tiek sniegti esošā Rīgas pilsētas PB ietvaros. Plānots, ka tie tiks sniegti arī 2019.
un 2020.g.

Rīgas iedzīvotājiem nodrošināta iespēja saņemt
motivējošu sociālo palīdzību minimālā līmenī Pabalsti tiek sniegti esošā budžeta ietvaros. Plānots, ka tie tiks sniegti arī 2019. un
pamatvajadzību nodrošināšanai saskaņā ar 2020.g.
spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.

Rīgas iedzīvotāju aktīva rīcība savu sociālo
problēmu risināšanā.

Katrs darbspējīgais sociālās palīdzības saņēmējs tiks iesaistīts līdzdarbībā savu sociālo
problēmu risināšanā arī 2019. un 2020.g.

Rīgas iedzīvotājiem nodrošināta iespēja saņemt Pabalsti tiek sniegti esošā budžeta ietvaros. Plānots, ka tie tiks sniegti arī 2019. un
materiālu atbalstu krīzes situācijā.
2020.g.

U7.4. Sekmēt iedzīvotāju iesaistīšanos darba tirgū
7.4.1. Darbspējīgu nestrādājošu personu
līdzdalības veicināšana bezdarba problēmas
risināšanā, nodrošinot daudzveidīgu līdzdarbības
pasākumu kopumu – sociālā darba pakalpojums,
atbalsta grupas, psihologa un atkarību speciālistu
konsultācijas u.c.

Visa pilsēta

RSD

2019.–2020.

PB

RSD klientiem – darbspējīgām nestrādājošām
personām nodrošināta iespēja saņemt
Pakalpojumi tiek nodrošināti esošā Rīgas pilsētas PB ietvaros arī 2019. un 2020.g.
daudzveidīgus atbalsta pakalpojumus
nodarbinātības problēmas risināšanā.

7.4.2. Cilvēku ar invaliditāti darbā iekārtošanas
pakalpojuma nodrošinājums, attīstot sadarbību ar
uzņēmējiem

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar RSD, NVO)

2019.–2020.

PB

RSD klientiem tiek sniegts atbalsts darba
meklēšanā un ir izveidota sadarbība ar
Pakalpojumi tiek nodrošināti esošā Rīgas pilsētas PB ietvaros arī 2019. un 2020.g.
uzņēmējiem, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti
lielāku nodarbinātību.

7.4.3. Grantu programma "Atbalsts sociālās
uzņēmējdarbības projektiem, kas vērsti uz
nodarbinātības veicināšanu"

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar RSD)

2019.–2020.

PB, ES

Atbalstīta sociālā uzņēmējdarbība un radītas
Pakalpojumi tiek nodrošināti esošā Rīgas pilsētas PB ietvaros arī 2019. un 2020.g.
darba vietas sociālās atstumtības riska grupām.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
U8.1. Radīt un uzturēt cilvēkiem drošu pilsētvidi
RPA "Rīgas
gaisma",
izpilddirekcijas

2019.–2020.

PB

Radīta droša pilsētvide, pieaudzis iedzīvotāju
Apgaismojuma ierīkošana Krustpils ielā no Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai, Maskavas
drošības līmenis, uzlabojusies kriminogēnā
ielā no Taisnās ielas līdz pilsētas robežai un Jaunciema gatvē no Jaunciema
situācija un mazinājies ceļu satiksmes
10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam.
negadījumu īpatsvars.

8.1.2. Novecojušo apgaismojuma līniju
kapitālremonts un rekonstrukcija

RPA "Rīgas
gaisma",
izpilddirekcijas

2019.–2020.

PB

Samazinājies novecojušo apgaismojuma līniju Ielu apgaismojuma kapitālais remonts Kurzemes prospektā, Vērmanes dārzā, Kārļa
skaits.
Ulmaņa gatvē, Jūrmalas gatvē un Anniņmuižas bulvārī.

8.1.3. Apgaismojuma ierīkošana dzīvojamo namu
iekškvartālu teritorijās

RPA "Rīgas
gaisma",
izpilddirekcijas

2019.–2020.

PB

Apgaismotas dzīvojamo namu iekškvartālu
teritorijas.

Ielu apgaismojuma ierīkošana Maskavas ielas, Rēznas ielas u.c. ielu dzīvojamo namu
iekškvartālos.

8.1.1. Apgaismojuma ierīkošana līdz šim
neapgaismotās pilsētas ielās

1., 2.kategorijas ielas

8.1.4. Pilsētas apgaismes sistēmas regulēšanas
ieviešana

Atkarībā no finansējuma

RPA "Rīgas
gaisma"

2019.–2020.

PB, VB

Nomainīta elektrosadales objektu vadība no
radio vadības uz GPRS.

Programma tiek turpināta.

8.1.5. LED tehnoloģiju ieviešana pilsētas
apgaismojumā, izmantojot distances sprieguma un
gaismas intensitātes regulēšanu gaismekļiem

Rīgas pilsētas
administratīvā teritorija

RPA "Rīgas
gaisma"

2019.–2020.

PB, VB

Īstenoti energoefektivitātes pasākumi,
samazinājies elektroenerģijas patēriņš.

Programma tiek turpināta.

Dārziņi

AI (sadarbībā ar
RPA "Rīgas
gaisma")

2019.–2020.

PB, ES

Veikts ielu apgaismojuma iekārtu remonts
Dārziņu apkaimē prioritārā secībā.

2019.–2020.g. – iekškvartālu ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve Dārziņu
apkaimē saskaņā ar prioritātēm, 4.kārta.

Visa pilsēta

RPP

2019.–2020.

PB, VB

Paaugstināta policijas darba efektivitāte un
uzlabota drošība pilsētā.

Vienotās videonovērošanas sistēmas ieviešana.
Investīciju plāna punkts: "Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas attīstība". Budžeta
ietvaros paplašināt videonovērošanas sistēmu Vecmīlgrāvja apkaimē.

Rīgas pilsētas peldvietas

RPP

2019.–2020.

PB

Veicināta cilvēku drošība, atrodoties pie
ūdeņiem.

8.1.6. Ārējā ielas apgaismojuma remonts un
ierīkošana Dārziņu apkaimē
8.1.7. Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas
attīstība un uzturēšana

8.1.8. Drošības pasākumi pie/uz ūdeņiem

Pilnveidot RPP glābēju materiāltehnisko nodrošinājumu.
Nodrošināt RPP darbinieku klātbūtni visās Rīgas pilsētas peldvietās.
Investīciju plāna punkts: "Drošības pasākumi pie/uz ūdens".

U8.2. Paaugstināt drošības uzturētāju darbības efektivitāti

8.2.1. 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

Visa pilsēta

RPP

2019.–2020.

PB

Paaugstināts drošības līmenis visā pilsētā.
Uzlabots sniegtā pakalpojuma ātrums un
kvalitāte.

Palielināt RPP patruļu skaitu visā Rīgas pilsētas teritorijā.
Uzlabot RPP darbinieku tehnisko nodrošinājumu, tādā veidā paaugstinot darba
efektivitāti un uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti. RPP Tetra radio sakaru tīkla
vietnoteikšanas sistēmas izveide.
Investīciju plāna punkti: "Policijas fiziskās klātbūtnes nodrošināšana visā pilsētas
teritorijā", "Policijas individuālā ekipējuma pilnveidošana", "Policijas sadarbība ar
sabiedrību cīņā pret rasismu, ksenofobiju un citām neiecietības formām", "Efektīva
policija - upuri un vardarbības liecinieku aizsardzība", "Inovatīvā pilsētas drošība IcARUS", "Progresīvi risinājumi, lai cīnītos pret vardarbību ģimenēs un citiem saistītiem
noziegumiem - ADELE".

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

Visa pilsēta

RPP

2019.–2020.

PB, VB

Uzlabota iesaistīto struktūru darba
koordinācija. Optimizēti resursi vajadzīgā
rezultāta sasniegšanai.

Iesaistīto institūciju darbības koordinēšana un saskaņošana.

8.2.3. Zivju resursu aizsardzība Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā, veicot akvatorijas
monitoringu, reidus, izņemot nelikumīgus
makšķerēšanas un zvejniecības rīkus, aizturot un
sodot maluzvejniekus

Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā
esošās ūdenstilpes

RPP

2019.–2020.

ES, PB

Zivju resursu aizsardzības un saglabāšanas
pasākumu nodrošināšana ilgtermiņā.

Nodrošināt RPP ar jaunu tehnisko aprīkojumu.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

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

Visa pilsēta

2019.–2020.

RPP

PB

Samazinājies bērnu un jauniešu
likumpārkāpumu skaits.

Lekciju ciklu organizēšana Rīgas pilsētas mācību iestādēs.
Lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izpilde Rīgā.
Profilaktisko apsekojumu organizēšana, lai kontrolētu nepilngadīgo atrašanos publiskās
vietās nakts laikā, kā arī novērstu citus administratīvos pārkāpumus.
Organizēt regulāras pārbaudes tirdzniecības objektos ar mērķi samazināt iespēju
nepilngadīgām personām iegādāties alkoholu un tabaku. Lai iesaistītu bērnus un
jauniešus no sociālā riska grupām un veicinātu viņu integrēšanos sabiedrībā, organizēt
vasaras nometnes.

PB

Samazinājies pamesto mājdzīvnieku skaits,
uzlabojusies cilvēku attieksme pret
mājdzīvniekiem.

Fizisko un juridisko personu informēšanai plānots izgatavot bukletus par aktualitātēm
kaķu un suņu labturības jautājumos Rīgā.
Katru gadu tiek rīkota Rīgas pilsētas maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem
piederošo suņu un kaķu sterilizācijas un eitanāzijas akcija, kas ietver bezmaksas
pakalpojumu Rīgas pilsētas attiecīgā statusa iedzīvotājiem Rīgas pilsētas
veterinārmedicīniskās aprūpes prakses vietās.

U8.4.Veidot sociālās programmas, lai mazinātu atkārtotu noziegumu izdarīšanu
2
U8.5. Risināt klaiņojošo dzīvnieku problēmu pilsētā

8.5.1. Atbildīgas un labvēlīgas iedzīvotāju
attieksmes pret mājdzīvniekiem sekmēšana

8.5.2. Klaiņojošo dzīvnieku depopulācijas
veicināšana

RD MVD

RD MVD

2019.–2020.

2019.–2020.

PB
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Šīs aktivitātes ietvaros ik gadu tiek organizēti šādi pakalpojumi: klaiņojošo suņu
izķeršana Rīgas administratīvajā teritorijā, bezsaimnieka kaķu sterilizācija, negadījumos
cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku veterinārmedicīniskā aprūpe un eitanāzija,
Klaiņojošo dzīvnieku populācija nepalielinās.
klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku 14 dienu uzturēšana dzīvnieku patversmē,
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu savvaļas dzīvnieku aprūpe, dzīvnieku līķu savākšana no
pilsētas publiskās telpas un utilizācija. Šie pasākumi plānoti arī turpmāk.

Uzdevumi (U)

Prioritārās apkaimes,
objekti

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
U9.1. Veicināt nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda renovāciju

9.1.1. Iedzīvotāju sapulču organizēšana, lai
pieņemtu lēmumus par dzīvojamo māju renovāciju

Visa pilsēta

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

2019.–2020.

Nav nepieciešams
papildu
finansējums

Mājas īpašnieku lēmums par turpmāko
darbību.

Informatīvu pasākumu organizēšana māju pilnvarotajām personām un dzīvokļu
īpašniekiem par dzīvojamo māju atjaunošanas un tehniskā stāvokļa uzlabošanas
nepieciešamību un iespējām, ES un RD finansējuma piesaistes iespējām
energoefektivitātes pasākumiem un vēsturisko ēku sakārtošanai.
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošanas aktivitātes
saskarsmē ar klientiem un sabiedrību.
Iedzīvotāju informēšana par māju atjaunošanas darbu nepieciešamību un iespējām.
Organizēts iepirkums 10 lotēm (100 daudzdzīvokļu mājas) gadā.

REA
9.1.2. Daudzdzīvokļu māju energoauditu un
energosertifikātu izstrādes organizēšana

Visa pilsēta

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

Visa pilsēta

9.1.4. Inovatīvu tehnoloģiju, iekārtu un risinājumu
ieviešanas veicināšana ēku energoapgādē

Visa pilsēta

2019.–2020.

PB

50–100 energoauditi gadā.

REA

2019.–2020.

PB

Izveidota un uzturēta publiski pieejama
datubāze ar informāciju par 7432 namiem.

REA

2019.–2020.

PB, PL, ES

Energoefektivitātes palielināšana.

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

2019.–2020.

PB, SIA "Rīgas
namu
pārvaldnieks", PL

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

Pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju atjaunošana un uzlabošana, piesaistot ES, valsts
un pašvaldības finansējumu.
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
kvartālu situācijas izvērtēšana un to sanācijas un humanizācijas rīcības plāna
sagatavošana.
Uzturēta un reizi gadā aktualizēta publiski pieejama datubāze ar informāciju par visiem
daudzdzīvokļu namiem Rīgā (pašlaik 5100).

U9.2. Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo rajonu renovāciju un labiekārtošanu
9.2.1. Esošās situācijas daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju rajonos izvērtēšana un to sanācijas un
humanizācijas rīcības plānu sagatavošana

9.2.2. Dzīvojamo apkaimju sakārtošana un
labiekārtojuma (soliņi, atkritumu savākšana u.c.)
nodrošināšana, iekšpagalmu pielāgošana
fiziskajām aktivitātēm

Ziemeļu rajona un
Vidzemes priekšpilsētas
administratīvā teritorija

Purvciems,
Mežaparks,
Brasa

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks",
izpilddirekcijas, RD
ĪD

PB, SIA "Rīgas
namu
pārvaldnieks", PL

RD MVD

PB

ZI

2019.–2020.

PB

Pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālu situācijas izvērtēšana un to
Rīcības plāni daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
sanācijas un humanizācijas rīcības plāna sagatavošana.
rajonu sanācijai.
Sadzīves atkritumu šķirošanas iespēju nodrošināšana SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"pārvaldīšanā esošo māju dzīvokļu īpašniekiem.

Remontdarbu veikšana pārvaldāmajām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtojuma elementu (soliņu)
apsekošana un sakārtošana.

Labiekārtota publiskā ārtelpa apkaimēs.

Ierīkots apgaismojums bērnu rotaļlaukumos, Andomedas gatvē, Miera ielā un Mirdzas
Ķempes ielā, Rīgā.
Iekārtotas 5 Ziemassvētku egļu novietošanas vietas.

Berģi, Čiekurkalns,
Sarkandaugava,
Purvciems, Jugla

AI

PB

PI

PB

Dekoratīvas skulptūras uzstādīšana Erevānas dārzā, Varšavas laukuma izveidošana
Maskavas un Varšavas ielu krustojumā - metu konkurss.
Soliņu un atkritumu urnu atjaunošana iekšpagalmu teritorijās.
Noejas uz Daugavu kāpņu remonts, Pļavnieku parkā – gājēju celiņu atjaunošana.
Soliņu un atkritumu urnu atjaunošana iekšpagalmu teritorijās.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti
Ziemeļu rajona un
Vidzemes priekšpilsētas
administratīvā teritorija

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

ZI

Ierīkot rotaļlaukumu Brīvības ielā 356, Rīgā.
Ierīkot rotaļlaukumu Rudzu ielā 9, Rīgā.
Ierīkot rotaļlaukumu Vecāķu pludmalē, Rīgā.
Ierīkot rotaļlaukumu Bābelīša pludmalē, Rīgā.

Jugla, Trīsciems, Vecāķi

9.2.3. Kvalitatīvu un drošu rotaļlaukumu
nodrošināšana

Kurzemes rajona un
Zemgales priekšpilsētas
administratīvā teritorija

Latgales priekšpilsētas
izpilddirekcija tiek
pārdēvēta par Rīgas
Austrumu izpilddirekciju

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

Visa pilsēta

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

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu
Uzturēt un apsaimniekot 19 esošos rotaļlaukumus
.

PI

2019.–2020.

PB

Izveidoti un labiekārtoti rotaļlaukumi.
Bērnu rotaļlaukumu ierīču un aprīkojuma renovācija un atjaunošana.
Izveidot 3 jaunus tipveida rotaļu un vingrošanas laukumus.

2019.–2020.g. izveidot jaunus rotaļlaukumus Maskavas ielā, Lubānas ielā, Kameņu ielā,
Dagdas ielā - būvprojekti, izbūve.

AI

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

PI
Izpilddirekcijas

2019.–2020.

PB, SIA "Rīgas
namu
pārvaldnieks", PL

Sakārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi.

2019.– 2020.

PB

Noasfaltētas iekškvartālu brauktuves un
trotuāri.

Transportlīdzekļu novietošanas kārtības uzlabošana pārvaldīšanā esošo māju
stāvlaukumos.
Dzīvojamo māju piesaistīto teritoriju labiekārtošana, zālāju atjaunošana.
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošanas aktivitātes
saskarsmē ar klientiem un sabiedrību.
Renovēt līdz 35 000 m² brauktuvju un trotuāru ik gadu.

U9.3. Veicināt mājokļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem
Rīgas pilsētas
pašvaldība, RD
LD, SIA "Rīgas
namu pārvaldnieks"
9.3.1. Renovējamās dzīvojamās mājās pacēlāju
ierīkošana un servisa dzīvokļu paredzēšana
personām ar funkcionāliem ierobežojumiem

Visa pilsēta

SIA "Rīgas
pilsētbūvnieks"

Veicināt mājokļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem renovējamās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī dzīvojamās mājās pēc nepieciešamības.

2019.– 2020.

PB

RD MVD

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārbūves projektos kā obligāti tiks paredzēti risinājumi,
Dzīves kvalitātes nodrošinājums cilvēkiem ar kas atvieglo iekļūšanu dzīvojamā ēkā personām ar funkcionāliem ierobežojumiem.
funkcionāliem ierobežojumiem.
Sociālās dzīvojamās mājas Dolomīta ielā 1 istabu plānojuma daļas atjaunošanai
(pārbūvei) nepieciešamais finansējums tika iekļauts 2017.g. budžeta pieteikumā, bet
finansējums nav piešķirts. Finansējuma pieprasījums tiks iekļauts atkārtoti 2020.g.
budžeta projektā.

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

Visa pilsēta

RD MVD, SIA
"Rīgas
pilsētbūvnieks"

2019.– 2020.

PB

30

Nodrošināta dzīvojamo telpu atbilstība
mūsdienu prasībām.

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Ziepju ielā 11 pārbūves un projektēšanas
darbus plānots uzsākt 2019.g. 4.ceturksnī un pabeigt 2020.g. 4.ceturksnī. Turpinās
iedzīvotāju izvietošana no dažādu sociālo grupu kopdzīvojamām mājām Prūšu ielā 25A,
Valmieras ielā 24, Katrīnas ielā 18 (līdz adreses maiņai – Pētersalas iela 17). No ēkām
Mangaļsalas ielā 21 un Valdlauču ielā 10 iedzīvotāji ir izvietoti. Notiek ēkas Valdlauču
ielā 10 pārbūves par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku projekta realizācija, būvniecību
paredzēts pabeigt 2019.g.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

9.4.2. SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
apsaimniekojamo īpašumu infrastruktūras
uzturēšana un uzlabošana

9.4.3. Atbalsta instrumentu ieviešana
daudzdzīvokļu māju renovācijas veicināšanai

Prioritārās apkaimes,
objekti

Visa pilsēta

Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

2019.–2020.

REA
9.4.4. Turpināt aktīvu iesākto daudzdzīvokļu māju
renovācijas veicināšanu, nodrošinot nepieciešamo
informāciju, konsultācijas un citus atbalsta
pasākumus

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

Visa pilsēta

Visa pilsēta

SIA "Rīgas
pilsētbūvnieks"

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks", PL

PB

PB, ES
2019.–2020.

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Nodrošināta dzīvojamo telpu atbilstība
mūsdienu prasībām.

Energoefektīvas, mūsdienīgas un drošas elektroapgādes sistēmas ieviešana.
Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu modernizācija.
Dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārņemšana apkalpošanā mājās,
kurās veidojas ūdens patēriņa starpība.
Ugunsdrošības uzlabošana un normatīvajā regulējumā noteikto prasību izpilde
pārvaldīšanā esošajās mājās.
Ēku siltumsistēmu modernizēšana, veicot aprīkošanu ar attālinātās vadības iekārtām.
Liftu iekārtu atjaunošana drošas un ērtas ekspluatācijas nodrošināšanai.
Tehniskās apsardzes un piekļuves kontroles risinājumu ieviešana SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks" pārvaldīšanā esošajās mājās.
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pārvaldāmās mājās veicamo kārtējo remontdarbu apjoma
un efektivitātes paaugstināšana ar uzņēmuma iekšējiem resursiem.

Informatīvu pasākumu organizēšana māju pilnvarotajām personām un dzīvokļu
īpašniekiem par dzīvojamo māju atjaunošanas un tehniskā stāvokļa uzlabošanas
nepieciešamību un iespējām, ES un RD finansējuma piesaistes iespējām
Rotācijas fonda izveidošana, nodokļu sistēmas energoefektivitātes pasākumiem un vēsturisko ēku sakārtošanai.
iesaiste māju renovācijas veicināšanai.
SIA "Rīgas naumu pārvaldnieks" iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošanas
aktivitātes saskarsmē ar klientiem un sabiedrību.
Iedzīvotāju informēšana par māju atjaunošanas darbu nepieciešamību un iespējām.

CO2 emisiju samazināšana.
Pēc RD lēmuma SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" veiks atbilstošu māju renovāciju RD vai SIA
"Rīgas pilsētbūvnieks" īpašumā esošajās ēkās, kā arī sniegs konsultācijas un organizēs
citus atbalsta pasākumus.

PB, ES, PL

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

Energoefektivitātes pasākumu veicināšana.

REA

PB, PL

CO2 emisiju samazināšana.

PB, PL, ES

Īstenoti renovācijas projekti SIA "Rīgas
pilsētbūvnieks" apsaimniekotajās ēkās.

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks", PL

Energoefektivitātes pasākumu veicināšana.

SIA "Rīgas
pilsētbūvnieks"

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

2019.–2020.

31

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pārvaldīšanā
esošajās mājās.

Pēc RD lēmuma SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" veiks atbilstošu vienkāršās renovācijas
projektu īstenošanu un lokālu energoefektivitātes pasākumu īstenošanu RD vai SIA
"Rīgas pilsētbūvnieks" īpašumā esošajās ēkās.
Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pārvaldīšanā
esošajās mājās.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

9.4.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksā
renovācija

Prioritārās apkaimes,
objekti

Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji
SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks",
ESKO, dzīvokļu
īpašnieku biedrība,
dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvā
sabiedrība

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pārvaldīšanā esošo māju un tām piegulošo teritoriju
pastāvīgas vizuālās apsekošanas nodrošināšana. Pastāvīgie ēku vizuālie apsekojumi.
Ēku tehniskā izpēte un tehnisko risinājumu sagatavošana gadījumos, kad vizuālās
apsekošanas laikā konstatēts apdraudējums.
2019.–2020.

PB, PL, ES, VB

CO2 emisiju samazināšana.
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Ziepju ielā 11 projektēšanas un pārbūves
darbus plānots uzsākt 2019.g. 4.ceturksnī un pabeigt 2020.g. 4.ceturksnī.
Ēkas Lielupes ielā 1k-10 rekonstrukciju plānots uzsākt 2020.g. 3.ceturksnī. Plānotais
izpildes termiņš ir 2022.g. 1.ceturksnis.

SIA "Rīgas
pilsētbūvnieks"

9.4.7. Ēku tehniskā apsekošana

Visa pilsēta

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

2019.–2020.

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

Veicamo darbu plānošanas uzdevums un esošā SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pārvaldīšanā esošo māju un tām piegulošo teritoriju
stāvokļa monitorings.
pastāvīgas vizuālās apsekošanas nodrošināšana. Pastāvīgie ēku vizuālie apsekojumi.

U9.5. Paplašināt pašvaldības īres un sociālo mājokļu fondu

SIA "Rīgas
pilsētbūvnieks"
9.5.1. Jaunu daudzdzīvokļu sociālo dzīvojamo
māju un daudzdzīvokļu īres dzīvojamo māju
būvniecība/ierīkošana

Visa pilsēta

2019.– 2020.

PB

Sociālo dzīvokļu skaits.
Dzīvojamo telpu atbilstības mūsdienu
prasībām nodrošināšana.

Gatavojot dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju renovācijas projektus, tiek paredzēta
atsevišķu labiekārtotu dzīvokļu izbūve. Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
Ziepju ielā 11 pārbūves projektēšanas darbi bija plānoti 2018.g., pārbūve – 2019.g.
Sakarā ar finansējuma nepiešķiršanu aktivitāte atlikta.

RD MVD

9.5.2. Ērtas pašvaldības īres un sociālo dzīvokļu
piešķiršanas kārtības nodrošināšana

9.5.3. Pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda
paplašināšana

RD MVD

Visa pilsēta

SIA "Rīgas
pilsētbūvnieks"

2019.g. nogalē plānots pabeigt trīs sociālo dzīvojamo māju būvniecību 12 200 m² platībā,
kopējais dzīvokļu skaits ne mazāks kā 218, ar neapdzīvojamām telpām RSD
teritoriālajam centram, dienas centram, veselības centram, ar divām ģimeniska tipa
telpām ar kopējo platību ne mazāku kā 560 m², lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu ar
izmitināšanu 16 personām – bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, un
vienu telpu ar kopējo platību ne mazāku kā 305 m², lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu
ar izmitināšanu četrām ģimenēm – vecākiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, ar
bērniem.
2020.g. 1.ceturksnī plānots uzsākt Mežrozīšu ielas ēku kompleksa 2.kārtas realizāciju –
sociālo dzīvojamo māju būvniecību ~14 500 m2 platībā, ar kopējo dzīvokļu skaitu ne
mazāku kā 391, kā arī pēc RD LD pasūtījuma plānots izbūvēt telpas dienas aprūpes
centram un ne mazāk kā 32 grupu dzīvokļus.

2019.– 2020.

2019.–2020.

PB

PB
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Ērta pašvaldības īres un sociālo dzīvokļu
piešķiršanas kārtība.

Ar 218 dzīvokļiem paplašināts pašvaldības
dzīvojamais fonds.

Tiek nodrošināta pastāvīgi.
2019.g. nogalē plānots pabeigt trīs sociālo dzīvojamo māju būvniecību 12 200 m² platībā,
kopējais dzīvokļu skaits ne mazāks kā 218, ar neapdzīvojamām telpām RSD
teritoriālajam centram, dienas centram, veselības centram, ar divām ģimeniska tipa
telpām ar kopējo platību ne mazāku kā 560 m², lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu ar
izmitināšanu 16 personām – bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, un
vienu telpu ar kopējo platību ne mazāku kā 305 m², lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu
ar izmitināšanu četrām ģimenēm – vecākiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, ar
bērniem.
2020.g. 1.ceturksnī plānots uzsākt Mežrozīšu ielas ēku kompleksa 2.kārtas realizāciju –
sociālo dzīvojamo māju būvniecību ~14 500 m2 platībā, ar kopējo dzīvokļu skaitu ne
mazāku kā 391, kā arī pēc RD LD pasūtījuma plānots izbūvēt telpas dienas aprūpes
centram un ne mazāk kā 32 grupu dzīvokļus.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

U9.6. Izstrādāt dzīvojamā fonda monitoringa sistēmu
9.6.1. SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
pārvaldīšanā esošā dzīvojamā fonda monitoringa
sistēmas izstrādāšana

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

9.6.2. SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" pārvaldīšanā
esošā dzīvojamā fonda monitoringa sistēmas
izstrādāšana

SIA "Rīgas
pilsētbūvnieks"

2019.–2020.

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

2019.–2020.

Iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitātes SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvojamā fonda
(t.sk. preventīvo pasākumu) uzlabošana.
monitoringa sistēmas izveide.

PB

Izstrādāta SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
pārvaldīšanā esošā dzīvojamā fonda
monitoringa sistēma.

PB

Nodrošināta iedzīvotāju aktīva līdzdalība
daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas jautājumos.

Automātisko siltuma un ūdens nolasīšanas sistēmu ekspluatācija Rīgas pilsētas
pašvaldības dzīvojamās mājās Mežrozīšu lielā 22, 26, 28, 30, Ieriķu ielā 28, sociālajās
mājās Imantas 8.līnijā k–1, k–2 un k–3, Aglonas ielā 35 k–1.
Siltuma maksas sadalītāju ekspluatācija Ulbrokas ielā 13 k–5.
Tiks meklēti risinājumi, lai izveidotu monitoringu citās SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
apsaimniekošanā esošajās mājās.

U9.7. Veicināt iedzīvotāju attieksmes un negatīvā pieraduma maiņu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos
RD MVD

9.7.1. Informatīvo materiālu par daudzdzīvokļu
māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
jautājumiem sagatavošana un izplatīšana

Visa pilsēta

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

2019.–2020.

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

RD MVD interneta vietnē iekļautie materiāli tiek pastāvīgi aktualizēti.

Iedzīvotāju informēšana par SIA "Rīgas namu SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" klientu attieksmes monitoringa sistēmas uzturēšana un
pārvaldnieks" pārziņā esošajiem jautājumiem. klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana.
Klientu atkārtoto pieteikumu /iesniegumu kontroles sistēmas izveidošana. Attieksmes
monitoringa sistēmas uzturēšana un klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana.
Atkritumu šķirošanas popularizēšana SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" darbinieku un
klientu vidū.

Juridisko konsultāciju sniegšana dzīvojamo māju pārvaldīšanas un dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmumu pieņemšanas jautājumos.
Dzīvojamo māju pilnvaroto pārstāvju apmācību organizēšana sadarbībā ar pašvaldību.
Informatīvu pasākumu organizēšana māju pilnvarotajām personām un dzīvokļu
īpašniekiem par dzīvojamo māju atjaunošanas un tehniskā stāvokļa uzlabošanas
nepieciešamību un iespējām, ES un RD finansējuma piesaistes iespējām
energoefektivitātes pasākumiem un vēsturisko ēku sakārtošanai.
Informatīvo un dzīvokļu īpašnieku kopsapulču organizēšana daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās, kas atrodas pašvaldības pārvaldījumā.

9.7.2. Informatīvo iedzīvotāju sapulču
organizēšana daudzdzīvokļu mājās, kas atrodas
pašvaldības pārvaldījumā

Visa pilsēta

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

2019.–2020.

Nav nepieciešams
papildu
finansējums

Iedzīvotāju izglītošana īpašumu
apsaimniekošanas un energoefektivitātes
jautājumos.

9.7.3. Tematisko semināru, lietpratēju diskusiju
kluba semināru, atvērto durvju dienu renovētos
daudzdzīvokļu namos organizēšana par māju
renovācijas ekonomisko pamatojumu, labākās
prakses piemēriem un ieteicamiem renovācijas
risinājumiem un to kvalitāti

Visa pilsēta

REA

2019.–2020.

PB

Lielāka iedzīvotāju informētība un iesaiste
māju renovācijas procesā.

9.8.1. Publiskās ārtelpas kvalitātes pilnveidošana

Visā teritorijā

RD PAD

2019.–2020.

PB

Publiskās ārtelpas revitalizācijas projektu
izstrāde.

Aldara parka pārbūve.

9.8.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības
un kultūras tūrisma pakalpojumu attīstīšana
UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma
objekta "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā un tā
aizsardzības zonā

RVC un AZ

RD PAD

2019.–2020.

PB, ES

Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības
projektu izstrāde RVC teritorijā un tā AZ.

Pils laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde.
Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūves būvprojekta izstrāde.

Lielāka iedzīvotāju informētība un iesaiste māju renovācijas procesā.

U9.8. Veicināt publiskās ārtelpas revitalizācijas pasākumus
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība
U10.1. Veicināt Rīgas starptautisko sasniedzamību

10.1.1. Līdzdarbība starptautiskā pasažieru
ātrgaitas dzelzceļa projekta "Rail Baltica"
precizēšanā un potenciālajā īstenošanā

10.1.2. Pasažieru prāmju satiksmes starp Rīgu un
citām pilsētām attīstība

RD PAD

2019.–2020.

PB, ES

Projekta "Rail Baltica" ietvaros rasts risinājums
pilsētas sliežu transporta savienojumam starp
lidostu un Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju.
Centrālās dzelzceļa stacijas apkārtnes
lokālplānojuma izstrāde - attīstības plānošanas
dokuments, kurā definēti līdzsvarotas attīstības
nosacījumi un noteikumi, kas nodrošinās
projekta "Rail Baltica" dzelzceļa līnijas
integrāciju Rīgas centrālajā multimodālajā
sabiedriskā transporta mezglā, kur kopējā
infrastruktūrā savienota starptautiskā un
Latvijas vietējā pasažieru dzelzceļa satiksme,
Latvijas reģionālā, vietējā un Rīgas pilsētas
sabiedriskā transporta satiksme, kā arī
personīgā transporta piekļuves punkts un
cilvēku individuālā pārvietošanās.
Lokālplānojums būs pamatojums pilsētbūvniecisko un atsevišķu objektu būvprojektu
izstrādei.

Rīgas brīvosta

2019.–2020.

Rīgas brīvostas
budžets

Kruīzu pasažieru skaita pieaugums.

RD SD

2019.–2020.

PB, ES

Pilnveidots maģistrālo ielu tīkls un uzlabota
Rīgas brīvostas sasaiste ar nacionālajiem un
TEN–T transporta infrastruktūras tīkliem.

- Tiek nodrošināta pārstāvniecība Satiksmes ministrijas darba grupās un projekta "Rail
Baltica" Rīgā pārinstitucionālās koordinācijas padomē.
- Saskaņā ar RD 17.05.2016. lēmumu Nr.3782 “Par publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas
Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma
2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde, kurā
projekta “Rail Baltica” risinājumi tiks integrēti RTP.
- No ES līdzekļiem finansēta plānojuma daļa, kas ir saskaņā ar Satiksmes ministrijas
veiktā iepirkuma tehnisko specifikāciju. Rīgas pilsētas pašvaldības finansētā daļa, lai
nodrošinātu optimālu pilsētas interešu integrāciju papildus projekta „Rail Baltica”
minimālajai plānošanas programmai.
- Sabiedrības iesaistes pasākumi lokālplānojuma izstrādē un sabiedrības iepazīstināšana
ar lokālplānojuma risinājumiem.

Dalība starptautiskos kruīzu pasažieru forumos, konferencēs.
Atbalsts pasažieru prāmju satiksmes infrastruktūras attīstības nodrošināšanai.

U10.2. Attīstīt tranzīta infrastruktūru atbilstoši Eiropas transporta tīkla (TEN–T) plāniem
10.2.1. Labas un efektīvas Rīgas brīvostas
sasaistes nodrošināšana ar pārējo nacionālas
nozīmes un starptautiskas nozīmes (TEN–T)
transporta tīklu
Daugavas labais krasts:
– Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu
iela–Vietalvas iela;
– 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;
Daugavas kreisais krasts:
– Dienvidu maģistrāles 4.kārta:
- Zemgales virziena maģistrālais transporta
mezgls. II kārta – Jāņa Čakstes gatves izbūve no
Vienības gatves līdz Valdeķu ielai)
– Buļļupes tilta pieeju rekonstrukcija (Flotes iela,
Piestātnes iela un Gaigalas iela)
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Tiks izstrādāti būvprojekti.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
U11.1. Nodrošināt kvalitatīvu un drošu satiksmes infrastruktūru
11.1.1. Satiksmes infrastruktūras atjaunošana,
pārbūve un izbūve:
Tilti, pārvadi, tuneļi:
– Salu tilta kompleksa atjaunošana;
– Satiksmes pārvada izbūve starp Imantu un
Zolitūdi;
– Gaisa tilta atjaunošana un pārbūve;
– Vanšu tilta atjaunošana un pārbūve
Ielas:
– Flotes ielas pārbūve ar lietusūdens kanalizācijas
kolektora izbūvi no Parādes ielas līdz Flotes ielas
ziemeļu galam;
– Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojuma
pārbūve;
– Jūrmalas gatves 3 joslu pieslēgums Kurzemes
projektam pie Zolitūdes ielas;
– Sabiedriskā transporta pieturvietu Jūrmalas
gatvē pārbūve;
– Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma
pārbūve;
– Juglas ielas posma pārbūve no Malienas ielas
līdz Biķernieku ielai;
– Aleksandra Grīna bulvāra izbūve posmā no
Bāriņu ielas līdz Daugavgrīvas ielai;
– Eksporta ielas izbūve;
– Durbes ielas izbūve no Slokas ielas līdz
Daugavgrīvas ielai;
– Brekšu ielas pārbūve;
– jaunas ielas izbūve un Lucavsalas ielas
turpinājuma līdz piemineklim pārbūve Lucavsalā;
– sabiedriskā transporta pieturvietu Jūrmalas
gatvē pārbūve
11.1.2. Attīstīt satiksmes infrastruktūras tīklu
piebraukšanas nodrošināšanai pie līdzvērtīgas
zemes kompensācijas fondā esošajiem
zemesgabaliem:
- Lojas ielas izbūve
11.1.3. Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu
veikšana:
– 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;
– citi pasākumi.

RD investīcijas

RD SD

2019.–2020.

RD SD

2019.–2020.

RD SD

2019.–2020.

Plānots ES fondu
līdzfinansējums
Salu tilta
kompleksa
rekonstrukcijai

Veikta satiksmes infrastruktūras atjaunošana,
pārbūve un izbūve.

Tiks izstrādāti būvprojekti.

PB

Veikta ielu būvniecība un nodrošināta
piebraukšana pie līdzvērtīgās zemes
kompensācijas fondā esošajiem
zemesgabaliem.

Tiks izstrādāti būvprojekti.

PB

Veikti satiksmes drošības uzlabošanas
pasākumi.

Tiks izstrādāts būvprojekts un pastāvīgi veikti satiksmes drošības uzlabojumi pēc
nepieciešamības un atbilstoši pieejamajam finansējumam.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes
11.1.4. Pilsētas ielu seguma periodiska
atjaunošana:
– Emmas iela no Augusta Dombrovska ielas līdz
Meldru ielai;
– Meldru iela no Emmas ielas līdz Skuju ielai;
– Aristida Briāna iela ;
– Ruses iela;
– Dubultu iela;
– Talsu iela no Bāriņu ielas līdz Nometņu ielai;
– Gustava Zemgala gatve no Ūnijas ielas līdz
Brīvības gatvei;
– Aspazijas bulvāris un Zigfrīda Annas
Meierovica bulvāris;
– Biķernieku iela no Lielvārdes ielas līdz
Ulbrokas ielai un Stirnu iela no Lielvārdes ielas
līdz Biķernieku ielai;
– Maskavas iela no pilsētas robežas līdz Taisnajai
ielai (pa posmiem);
– Nīcgales iela no Dzelzavas ielas līdz Augusta
Deglava ielai;
– Kārļa Ulmaņa gatve no satiksmes pārvada pār
dzelzceļu līdz Liepājas ielai;
– Kārļa Ulmaņa gatve no Liepājas ielas līdz
Lielirbes ielai;
– Maskavas iela no Jāņogu ielas līdz Taisnajai
ielai (pa posmiem);
– Maskavas iela no Malnavas ielas līdz Prūšu
ielai, virzienā uz centru;
– Puškina iela no Krasta ielas līdz Gogoļa ielai;
– Dārziņu iela no Taisnās ielas līdz Dārziņu
46.līnijai;

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

RD SD

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

PB
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Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Veikta seguma periodiskā atjaunošana.

Tiks izstrādāta projekta dokumentācija atbilstoši pieejamajam finansējumam.

RD SD
Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Ziemeļu rajona un
Vidzemes priekšpilsētas
administratīvā teritorija

ZI

2019.–2020.

PB

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Veikta seguma periodiskā atjaunošana.

Tiks izstrādāta projekta dokumentācija atbilstoši pieejamajam finansējumam.

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Sakārtota publiskā ārtelpa Vidzemes
priekšpilsētas un Ziemeļu rajona
administratīvās teritorijas iekškavartālos.

Veikt iekškvartālu asfalta un bruģa seguma atjaunošanai nepieciešamo līdzekļu aprēķinu
un iesniegšanu pilsētas izpilddirektoram.
Nodrošināt iekškvartālu asfalta un bruģa seguma atjaunošanu.
Regulāri apsekot iekškvartālus un sniegt priekšlikumus par to asfalta un bruģa seguma
atjaunošanu.

– Akmens tilts;
– Višķu iela;
– Krasta iela no Turgēņeva ielas līdz Salu tiltam;
– Bultu iela no Lokomotīves ielas līdz Saites
ielai;
– Prūšu iela no Bultu ielas līdz Ikšķiles ielai;
– Jaunciema gatve no Gaileņu ielas līdz
Jaunciema 6.šķērslīnijai;
– Ropažu iela no Džutas ielas līdz Brīvības ielai
pie tirdzniecības centra "Alfa";
– Struktoru iela;
– Vangažu iela;
– Jaunciema gatve no Ceļmalas ielas līdz Kanāla
ielai;
– Berģu iela;
– Grostonas iela no Sporta ielas līdz Mālpils ielai;
– Kalnciema iela no Vanšu tilta līdz Lielirbes
ielai (ieskaitot satiksmes pārvadu);
– Melnsila iela no Kalnciema ielas līdz Lapu
ielai;
– Margrietas iela;
– Uzvaras bulvāris no Ojāra Vācieša ielas līdz
Akmens tiltam;
– Daugavgrīvas iela (pa posmiem)

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

2019.–2020.
Kurzemes rajona un
Zemgales priekšpilsētas
administratīvā teritorija

11.1.6. Gājējiem paredzētās satiksmes
infrastruktūras un gājēju ielu tīkla pilnveidošana
un attīstība:
– dzelzceļa staciju renovācija;
– ietves izbūve, pieturvietu labiekārtošana, gājēju
pāreju ierīkošana Biķernieku ielā pie Juglas
papīrfabrikas ciemata

PB
Sakārtota publiskā ārtelpa apkaimju
iekškvartālos.

PI

Veikti pasākumi gājējiem paredzētās satiksmes
infrastruktūras pilnveidošanai. Drošas un
pieejamas vides radīšana personām ar
invaliditāti Rīgā un pārvietošanās iespēju un
vides izpratnes nodrošināšana sabiedriskajās
vietās.

RD SD
2019.– 2020.
Būvvalde
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Turpināt sakārtot publisko ārtelpu apkaimju iekškvartālos.

Tiks izstrādāti būvprojekti.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Attīstības plānošanas dokuments, kurā definēti
līdzsvarotas attīstības nosacījumi un noteikumi,
kas nodrošinās projekta “Rail Baltica”
dzelzceļa līnijas integrāciju Rīgas centrālajā
multimodālajā sabiedriskā transporta mezglā.

11.1.7. Centrālās dzelzceļa stacijas apkārtnes
lokālplānojuma izstrāde

11.1.8. Mobilitātes punktu tīkla attīstība

RVC un tā AZ teritorijas
daļa (Centra, Avotu,
Maskavas forštates un
Vecpilsētas apkaimes
daļas)

Visa pilsēta

Satiksmes
ministrija, RD PAD

RD SD, REA, RD
PAD

2020.

2019.–2020.

ES, PB/Rīgas
pilsētas
infrastruktūras
fonds

ES, PB

Mezgls būs vienotā infrastruktūrā savienota
starptautiskā un Latvijas vietējā pasažieru
dzelzceļa satiksme, Latvijas reģionālā, vietējā
un Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta
satiksme. Paredzēts arī personīgā transporta
piekļuves punkts un cilvēku individuālā
pārvietošanās.
Lokālplānojums būs pamatojums
pilsētbūvniecisko un atsevišķu objektu
būvprojektu izstrādei.

Turpinās lokālplānojuma, kuras robežās ietilpst Centrālās dzelzceļa stacijas apkārtnes
teritorija, izstrāde projekta “Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases
teritorijas lokālplānojuma robežas paplašināšana un paplašinātās teritorijas
lokālplānojuma izstrāde” ietvaros. Lokālplānojumā tiks izvērtēti un iekļauti projekta
“Rail Baltica” risinājumi.

Izveidoti transporta mobilitātes punkti Rīgas
apkaimēs ar vienkopus nodrošinātām iespējām
mainīt transporta tīkla veidu privātā,
2019.g. plānots uzsākt būvprojekta izstrādi MMTM Torņakalna apkaimē.
sabiedriskā transporta u.c. transporta
pakalpojumu tīkliem un attīstot transporta
koplietošanas pakalpojumus.

U11.2. Pilnveidot pašvaldības autostāvvietu sistēmu

11.2.1. Autostāvvietu infrastruktūras attīstīšana un
autostāvvietu izvietojuma optimizēšana:
– būvprojekta "Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves izbūve Ilūkstes ielā" izstrāde;
– būvprojekta "Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves izbūve Ulbrokas ielā" izstrāde;
– būvprojekta "Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves izbūve Zolitūdes ielā" izstrāde;
– būvprojekta "Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves izbūve Anniņmuižas bulvārī"
izstrāde;
– būvprojekta "Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves izbūve Dammes ielā" izstrāde

11.2.2. Ar autostāvvietu pakalpojuma sniegšanu
saistīto pakalpojumu uzlabošana

RD SD

Satiksmes drošības uzlabošana un
iekšpagalmu atslogošana.

Tiks izstrādāti būvprojekti.

2019.–2020.
Atbilstoši transporta plūsmas un sabiedriskā
transporta satiksmes intensitātei pilnveidots
autostāvvietu izvietojums, ierīkoti jauni maksas
autostāvvietu objekti.

RP SIA "Rīgas
satiksme"

RP SIA "Rīgas
satiksme"

2019.–2020.

PB, ES
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Esošo maksas autostāvvietu izvietojuma optimizēšana.
Jaunu maksas autostāvvietu izveidošana.

Maksas autostāvvietu pakalpojumu
elektronisko norēķinu iespēju pilnveidošana,
Elektronisko kontroles iekārtu aprīkošana ar bezkontaktu karšu lasītājiem.
nodrošinot maksājumus ar SMS, e–talonu un
bezkontakta bankas maksājumu kartēm.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Apkaimēs pie dzelzceļa
11.2.3. Transportmijas sistēmas stāvparku un ar
stacijām, pie pilsētas mazā
tiem saistīto pakalpojumu attīstīšana. Nodrošināta
transporta loka ārpus
informācijas pieejamība par transportmijas
centra, pie maģistrālajiem
sistēmas stāvparku pakalpojumiem un
ievadiem Rīgā pilsētas
autostāvvietu pakalpojumiem
robežas tuvumā

Atbildīgie
izpildītāji
Rīgas pilsētas
pašvaldība
(sadarbībā ar RP
SIA "Rīgas
satiksme")

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

PB, RP SIA
"Rīgas satiksme",
ES

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Sagatavoti projektu pieteikumi nākamajam ES
finansēšanas periodam.

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

11.3.1. Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība,
lai nodrošinātu kvalitatīvu, pieejamu un vieglajam
autotransportam konkurētspējīgu pārvietošanās
veidu visām sociālajām grupām

RP SIA "Rīgas
satiksme"

2019.–2020.

RP SIA "Rīgas
satiksme", ES

11.3.2. Informācijas par sabiedriskā transporta un
autostāvvietu pakalpojumiem pieejamības
uzlabošana iedzīvotājiem

RP SIA "Rīgas
satiksme"

2019.–2020.

RP SIA "Rīgas
satiksme", ES

11.3.3. Zemās grīdas tramvaja (ZGT) ieviešanas
Rīgā projekta realizācija, t.sk.:

RP SIA "Rīgas
satiksme"

2019.–2020.

PB, ES, RP SIA
"Rīgas satiksme"

11.3.3.1. 2.posma realizācija (1. un 11. tramvaja
maršruta infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas
tramvaja eksluatācijai, ražošanas ēku
rekonstrukcija u.c.) un ZGT iegāde

RP SIA "Rīgas
satiksme"

2019.–2020.

PB, ES, RP SIA
"Rīgas satiksme"
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1.Turpināt sabiedriskā transporta tīkla pievilcīguma un efektivitātes paaugstināšanu.
Sadarbībā ar RD SD turpināt sabiedriskā transporta joslu izveidi vai citu pasākumu
izstrādi (sabiedriskā transporta joslas, luksoforu signālplāni, aizliegumi stāvēt utt.), kas
uzlabotu sabiedriskā transporta prioritātes nodrošināšanu Rīgas pilsētā.
2.Rīgas pilsētas pašvaldības noteikto pilnvarojumu ietvaros piedalīties drošības
pasākumos, veicot transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanu un drošības barjeru montāžu.
3.Nodrošināt, lai visu sabiedrisko transportlīdzekļu vidējais piepildījums reisā dienas
maršrutu tīklā (neskaitot mikroautobusu paaugstināta servisa maršrutus) būtu 25% - 45%
robežās.
Attīstīta sabiedriskā transporta sistēma,
4. Regulāri optimizēt maršrutu kustības sarakstus, pielāgojot tos reālajai situācijai un
nodrošinot kvalitatīvu, pieejamu un vieglajam
nodrošinot kustības regularitāti. Izskatīt iespējamās izmaiņas kustības sarakstos, tajos
autotransportam konkurētspējīgu pārvietošanās
ietverot sastrēgumos pavadīto laiku. Pielāgot sabiedriskā transporta ātrumu satiksmes
veidu visām sociālajām grupām.
plūsmai Rīgas pilsētā, lai samazinātu pasažieru laika patēriņu, pārvietojoties ar
sabiedrisko transportu.
Veikt pasažieru pārvietošanās paradumu izpēti un veikt to integrāciju kustības sarakstos
(atiešanas laiku sinhronizācija).
5. Līdzdarboties pilsētas iedzīvotāju mobilitāti veicinošos projektos.
6. Pilnveidot paaugstināta servisa maršrutu (mikroautobusu) maršrutus atbilstoši
prasībām. Veikt apakšuzņēmuma līguma par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļā izpildes uzraudzību.
7. Nodrošināt plānoto reisu izpildi (izslēdzot no pārvadātāja neatkarīgos faktorus).

Nodrošināta informācijas pieejamība par
sabiedriskā transporta un autostāvvietu
pakalpojumiem.

Nodrošināt informācijas pieejamību par RP SIA "Rīgas satiksme" sniegtajiem
pakalpojumiem un uzņēmumu kopumā.
Izvietot un uzturēt kustības sarakstus, paziņojumus par pakalpojumiem un/vai izmaiņām
sabiedriskā transporta maršrutos pieturvietās.

ZGT parametriem atbilstošas infrastruktūras
pārbūve, ZGT iegāde atbilstoši prognozētajai Turpināt 11.3.3.1. un 11.3.3.2. apakšpunktā norādītās aktivitātes.
pasažieru plūsmai.

1. Veikt nepieciešamos infrastruktūras pārbūves darbus atbilstoši Infrastruktūras objektu
Veikti nepieciešamie infrastruktūras pārbūves būvdarbu plānam 2019. gadam, noslēgtajiem līgumiem. Turpināt saņemto 7 tramvaju
darbi ZGT projekta 2.posma realizācijai,
nodošanu ekspluatācijā.
piegādāti 20 zemās grīdas tramvaji.
2. Turpināt televadības modernizācijas un telemātikas aprīkojuma ieviešanas projektu.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

11.3.3.2. Esošās tramvaja infrastruktūras
pielāgošana ZGT parametriem, jaunu ZGT iegāde

RP SIA "Rīgas
satiksme"

11.3.4. Tramvaja maršrutu tīkla attīstība, izbūvējot
ZGT tramvaja infrastruktūru un iekļaujot to
esošajā maršrutu tīklā atbilstoši Rīgas pilsētas
sabiedriskā transporta attīstības tendencēm, t.sk.
uzlabojot tramvaja maršrutu pārklājumu apkaimēs,
kurās tas nav nodrošināts (piem., Centrālās
stacijas laukums, Torņakalna MMTM, Pļavnieki,
Purvciems, starptautiskā lidosta "Rīga", Rumbula,
Hanzas šķērsojums u.c.), jaunu ZGT iegāde

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

ZGT parametriem pielāgota tramvaja maršruta
infrastruktūra posmos, kur vēl nav veikti
pārbūves darbi, iegādāti ZGT atbilstoši
Aktivitātes tiks veiktas atbilstoši pieejamajam finansējumam.
prognozētajai pasažieru plūsmai, izbūvēts
galapunkts vai citi nepieciešamie
infrastruktūras objekti.

2019.–2020.

PB, ES, RP SIA
"Rīgas satiksme"

RP SIA "Rīgas
satiksme"

2019.–2020.

Izbūvēta ZGT parametriem atbilstoša tramvaju
infrastruktūra, iekļaujot to esošajā maršrutu
PB, ES, RP SIA
tīklā, izbūvēts galapunkts vai citi nepieciešamie Aktivitātes tiks veiktas atbilstoši pieejamajam finansējumam.
"Rīgas satiksme"
infrastruktūras objekti, iegādāti ZGT atbilstoši
prognozētajai pasažieru plūsmai.

11.3.5. Infrastruktūras modernizācija un
atjaunošana RP SIA "Rīgas satiksme"
infrastruktūras objektos

RP SIA "Rīgas
satiksme"

2019.–2020.

RP SIA "Rīgas
satiksme", ES

Veikti būvdarbi RP SIA "Rīgas satiksme"
infrastruktūras objektos saskaņā ar
Infrastruktūras objektu būvdarbu plānu
konkrētam gadam.

11.3.6. Sabiedrisko transportlīdzekļu
modernizēšana, lai nodrošinātu sabiedriskā
transporta pieejamību un pasažieru drošību un
samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi

RP SIA "Rīgas
satiksme"

2019.–2020.

RP SIA "Rīgas
satiksme", ES

Saskaņā ar piegādes grafiku iegādāti
sabiedriskie transportlīdzekļi.

RP SIA "Rīgas
satiksme", ES

1.Ieviests RigaCard aplikācijas paplašinājums
attālinātai biļešu ielādei ar RigaCard Desktop
APP un pēcapmaksas rēķinu nosūtīšanu
juridiskām personām no 1C grāmatvedības
programmas. Par RigaCard Desktop APP
funkcionalitāti informēti visi esošie klienti un
informācija izvietota tīmekļa vietnē.
2.Ir nodrošināts praktisks atbalsts projektam
“Rīgas pilsētas pašvaldības transporta
pakalpojumu samaksas mērķizmantošana ar
Rīdzinieka karti”

11.3.7. Elastīgas biļešu sistēmas nodrošināšana un
tās pastāvīga pilnveidošana

RP SIA "Rīgas
satiksme"

2019.–2020.
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Aktivitātes tiks veiktas atbilstoši pieejamajam finansējumam.

Saņemt un ieviest ekspluatācijā transportlīdzekļus (autobusi, trolejbusi, tramvaji)
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un plānotajiem koriģētajiem piegādes grafikiem.

1. RigaCard aplikācijas paplašinājums attālinātai biļešu ielādei ar RigaCard Desktop APP
un pēcapmaksas rēķinu nosūtīšana juridiskām personām no 1C grāmatvedības
programmas – testēšana. Pēc veiksmīgas testēšanas - atbilstošu biļešu iegādes līguma
noteikumu un informatīva materiāla izstrāde, klientu iepazīstināšana ar RigaCard
Desktop APP.
2. Rīdzinieka kartes funkciju paplašināšana sadarbībā ar RD struktūrvienībām un citām
organizācijām.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

11.3.8. 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

Atbildīgie
izpildītāji
RP SIA "Rīgas
satiksme",
RD SD, VSIA
"Autotransporta
direkcija", AS
"Pasažieru vilciens",
VAS "Latvijas
dzelzceļš",
AS "Rīgas
starptautiskā
autoosta"

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

PB, RP SIA
"Rīgas satiksme",
VB

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Integrēta un funkcionāli diferencēta sabiedriskā transporta tīkla izveide sadarbībā ar
valsts institūcijām un apkārtējām pašvaldībām. No savas puses RP SIA "Rīgas satiksme"
Uzlabota sabiedriskā transporta pakalpojumu
iespēju robežās nodrošina maksimālāku pieejamību AS "Pasažieru vilciens" transportam.
organizēšana vienotā autobusu un vilcienu
Līdzdalība stāvparku attīstības projektos, lai mazinātu Pierīgas pašvaldību privātā
maršrutu tīklā.
transporta ieplūšanu Rīgas centrā un pasažieru plūsmu novirzītu uz sabiedrisko
transportu.

U11.4. Attīstīt velosatiksmes sistēmu un integrēt to kopējā satiksmes infrastruktūrā
11.4.1. Nepārtrauktas un pakāpeniskas
velosatiksmes sistēmas (velosatiksmes
infrastruktūra, informācija, izglītība) attīstības
veicināšana, integrējot to kopējā pilsētas
transporta infrastruktūrā, prioritāri uzlabojot
velosatiksmes drošību pilsētas centrā:
1. Velojoslu tīkla pilnveidošana Rīgas centrā.
2. Velosatiksmes savienojums ar Rīgas Centrālo
staciju, autoostu, Rīgas Centrāltirgu un Daugavas
krastmalas promenādi.
3. Velosatiksmes infrastruktūras izbūve ielu, tiltu,
satiksmes pārvadu, tuneļu būvniecības un
rekonstrukcijas ietvaros

RD SD

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"

PB,
ES fondu
līdzfinansējums

Pilnveidots veloinfrastruktūras tīlks

Tiks izstrādāti būvprojekti.

2019.–2020.

2019.–2020.

PB, RP SIA "Rīgas
satiksme", VB

Kvalitatīva veloinfrastruktūra.

Pakāpeniska velonovietņu tīkla infrastruktūras integrēšana kopējā satiksmes
infrastruktūrā.
Turpināt velonovietņu izvietošanu Rīgas pilsētā atbilstoši pieprasījumam un
izstrādātajiem projektiem un nodrošināt to apsaimniekošanu atbilstoši iesniegtajiem
pieteikumiem.

U11.5. Attīstīt "inteliģento" satiksmes vadības sistēmu

11.5.1. Satiksmes vadības centra darbības
pilnveidošana

11.5.2. Luksoforu adaptīvās vadības ierīkošana
Maskavas ielā

RD SD,
RP SIA "Rīgas
satiksme"

2019.–2020.

PB

RD SD

2019.–2020.

PB
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Sadarbībā ar SIA "Rīgas acs" turpināt Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta integrētās
kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmas projekta ieviešanu,
aprīkojot sabiedriskā transporta līdzekļus ar jaunām AVL (automatic vehicle location )
iekārtām un ieviešot jaunu kustības kontroles un vadības programmatūru.
Pilnveidota Satiksmes vadības centra darbība.
Sadarbībā ar citām RD institūcijām uzsākt "gudrās pilsētas" risinājuma attīstību, veidojot
datu apmaiņas integrācijas starp RP SIA "Rīgas satiksme" kustības kontroles un vadības
IS un citu RD institūciju pārvaldīto IS risinājumiem, kas piedalās kustības organizācijā
un regulēšanā pilsētā; aktivitāte tiks veikta atbilstoši pieejamajam finansējumam.

Uzlabota luksoforu vadība.

Tiks aprīkoti luksoforu objekti atbilstoši pieejamajam finansējumam.

Prioritārās apkaimes,
objekti
U11.6. Sekmēt jaunāko tehnoloģiju, ekonomiski izdevīgu transporta pakalpojumu attīstību
Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

11.6.1. Atbalsta programmas pārejai uz
atjaunojamiem energoresursiem transporta sektorā
un nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana

REA, RP SIA
"Rīgas satiksme",
RD SD

2019.–2020.

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

VB, ES, PB, RP
SIA "Rīgas
satiksme"

Sagatavotas atbalsta programmas.

Dalība ES un citu ārējo fondu finansētajos projektos un programmās. Turpināt darbu pie
atbalsta programmas pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem transprota sektorā un
nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanas.

11.6.2. Elektromobiļu ātrās uzlādes tīkla shēmas
izstrādāšana, izmantojot pielāgotu RP SIA "Rīgas
satiksme" infrastruktūru

Visa pilsēta

RD, REA, RP SIA
"Rīgas satiksme"

2019.

PB

Veicināta Rīgas pilsētas pieejamība
individuālajam elektrotransportam.

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

Visa pilsēta

RD, REA, RP SIA
"Rīgas satiksme" un
privātstruktūras

2019.–2020.

PB, ES, VB, PL

Veicināta Rīgas pilsētas pieejamība
individuālajam elektrotransportam, CO2
emisiju samazināšana.

11.6.4. Elektromobiļu izmantošanas palielināšana
pašvaldības tehniskajos dienestos

11.6.5. Ūdeņraža tehnoloģiju un kurināmā
elementu izmantošana pilsētas sabiedriskajā
transportā

RD, RP SIA "Rīgas
satiksme"
Visa pilsēta

2019.–2020.

Visa pilsēta

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

Turpināt publisko uzlādes punktu ierīkošanu elektromobiļiem, izmantojot pielāgotu RP
SIA "Rīgas satiksme" infrastruktūru atbilstoši pieejamajam finansējumam.

Iegādāties elektromobiļus atbilstoši pieejamajam finansējumam, sasniedzot 2020. gadā
skaitu 50/70/80 (min./op.t/max. prognoze). Palielināt elektromobiļu izmantošanu
pašvaldības tehniskajos dienestos.

PB, ES, VB, PL

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

Elektromobiļu ātrās uzlādes tīkla shēma ir izstrādāta, sadarbojoties ar iesaistītajām
pusēm.

CO2 emisiju samazināšana.
Ekonomiskāku un videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošana SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks" darbības nodrošināšanā.

RD, RP SIA "Rīgas
satiksme"

2019.–2020.

PB, ES, VB, PL

CO2 emisiju samazināšana.

RD SD

2019.–2020.

PB

Veikti vides pieejamības uzlabošanas
pasākumi.

ES granta līguma ietvaros iegādāties 10 trolejbusus, kuri darbināmi ar ūdeņradi.
ES granta līguma ietvaros uzsākta ūdeņraža ražošanas, uzglabāšanas un uzpildes stacijas
projektēšana un būvniecība.
ES granta līguma ietvaros plānots noslēgt līgumu par 10 autobusu iegādi, kuri darbināmi
ar ūdeņradi.

U11.7. Nodrošināt vides pieejamību
11.7.1. Ielu būvniecības un rekonstrukcijas
ietvaros paredzēt pasākumus vides pieejamības
nodrošināšanai atbilstoši pieņemtajām vadlīnijām

11.7.2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu
pilnveidošana vides pieejamības nodrošināšanai
atbilstoši noteiktajām prasībām

RP SIA "Rīgas
satiksme"

2019.–2020.

PB, RP SIA
"Rīgas satiksme"
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Uzlabota vides pieejamība.

Visos izstrādātajos projektos tiks paredzēti vides pieejamības risinājumi.

Turpināt ZGT projekta ieviešanas procesu.
Saņemt jaunos satiksmes transportlīdzekļus (autobusus, trolejbusus un tramvajus)
atbilstoši piegādes grafikam.
Piedalīties projekta par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta integrētās kustības kontroles,
pasažieru drošības un informēšanas sistēmas izbūvi un uzturēšanu realizācijā.
Turpināt pieturvietu nojumju uzstādīšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu
tīklā.
Nodrošināt transporta datorizēto sistēmu infrastruktūras uzturēšanu un darbību.

Prioritārās apkaimes,
Atbildīgie
objekti
izpildītāji
U11.8. Veikt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par satiksmes infrastruktūras un organizācijas attīstību
Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

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"

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

PB

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Plānotas kampaņas mūsdienīga RP SIA “Rīgas satiksme” tēla attīstībai, kā arī citu
pasākumu organizēšana un līdzdalība tajos saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
Nodrošināt informācijas pieejamību par RP SIA "Rīgas satiksme" sniegtajiem
pakalpojumiem un uzņēmumu kopumā.
Nodrošināt klientu ieteikumu un sūdzību izskatīšanas efektivitāti un veidot atgriezenisko
saiti ar iesaistītajiem.
Veiktas aktivitātes sabiedrības informēšanai un
Veikt Rīgas iedzīvotāju aptauju par sabiedrisko transportu pilsētā.
izglītošanai.
Rīgas iedzīvotāju aptauja par sabiedrisko transportu pilsētā, iedzīvotāju pārvietošanās
pardumiem. Informācijas izvietošana plašsaziņas līdzekļos. Pilnveidot informācijas
pieejamību RD SD mājaslapā par aktuālajiem infrastruktūras attīstības objektiem u.c.
informācijas izvietošana.

U11.9. Veicināt kuģošanas satiksmes iekšējos ūdeņos, teritoriju un infrastruktūras attīstību
11.9.1. Normatīvo aktu un regulējumu izstrāde,
t.sk. ūdensmalu attīstībai, piestātņu izbūvei

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RD MVD,
RD SD

2019.–2020.

PB
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Izstrādāti normatīvie akti un regulējumi
ūdensmalu attīstībai, piestātņu izbūvei.

RD MVD ir izveidojis darba grupu saistošo noteikumu par virszemes ūdens objektu
izmantošanu izstrādei. Saistošo noteikumu virzīšana apstiprināšanai paredzēta 2019.g.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
U12.1. Veicināt ogļu izmantošanas nomaiņu mājsaimniecībās ar dabasgāzi vai atjaunojamiem energoresursiem
12.1.1. Saskaņošana kurināmā maiņai objektos
pēc pieprasījuma

Visa pilsēta

RD MVD

2019.–2020.

PB, PL

Vides un gaisa kvalitātes uzlabošana.

12.1.2. Informācijas sagatavošana un izplatīšana
par kurināmā maiņas lietderību

Visa pilsēta

RD MVD

2019.–2020.

PB

Veicināta ogļu katlu iekārtu nomaiņa.
Vides un gaisa piesārņojuma samazināšanas
iespējas.

Ik gadu tiek nodrošināts Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisijas darbs, lai
sniegtu saskaņojumu apkures veida maiņai.

Pasākuma ietvaros nav paredzēts veikt apakšaktivitātes.

U12.2. Turpināt siltumtīklu rekonstrukciju un nomaiņu, samazinot siltumenerģijas zudumus tīklos
U12.3. Veicināt jaunu patērētāju un perspektīvo attīstības teritoriju pieslēgumu centralizētajai siltumapgādei
12.3.1. Pilsētas attīstības teritoriju siltumapgādes
jautājumu risinājumu izvērtējums atbilstoši Rīgas
siltumapgādes attīstības koncepcijai
2006.–2016.g.

Visa pilsēta

REA

2019.–2020.

PB

Optimālu siltumapgādes risinājumu ieviešana.

12.3.2. Atjaunojamo energoresursu izmantošana
enerģijas ražošanā, samazinot atkarību no
fosilajiem energoresursiem, un energoefektivitātes
veicināšana centralizētajā siltumapgādē

Visa pilsēta

AS "Rīgas siltums"

2019.–2020.

PL, ES

Samazināt CO2 emisijas pilsētā.

Visa pilsēta

REA

2019.–2020.

PB

Jauna koncepcija 2017.–2027.g., kas paredz 4.paaudzes siltumapgādes sistēmas
ieviešanu.

No 2019.gada plānots
2020.–2030.gadam.

izstrādāt

jaunu

ilgspējīgas

enerģētikas

rīcības

plānu

U12.4. Ieviest centralizētās aukstumapgādes pakalpojumu
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

Iedzīvotāju informēšana un iesaiste problēmas
Turpināt sniegt informāciju iedzivotājiem, izmantojot informācijas lapas un medijus.
risināšanā.

U12.6. Veicināt perspektīvo attīstības teritoriju nodrošināšanu ar gāzes infrastruktūru
U12.7. Nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus

12.7.1. Ūdens ražošanas infrastruktūras
atjaunošana, tehnoloģiskā attīstība un
modernizācija

Visa pilsēta

SIA "Rīgas ūdens"

2019.–2020.

SIA "Rīgas ūdens"
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Uzlabots ūdens ražošanas infrastruktūras
tehniskais stāvoklis. Nodrošināta sniegtā
ūdensapgādes pakalpojuma kvalitāte.
Nodrošināta ūdens ražošanas infrastruktūras
tehnoloģiskā attīstība un modernizācija.

Ūdens ražošanas infrastruktūras objektu atjaunošanas projektu programma.
Ūdens ražošanas infrastruktūras objektu tehnoloģiskās attīstības un modernizācijas
projektu programma.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

12.7.2. Ūdens piegādes infrastruktūras
atjaunošana, paplašināšana, tehnoloģiskā attīstība
un modernizācija

12.7.3. Notekūdeņu savākšanas un novadīšanas
infrastruktūras atjaunošana, paplašināšana,
tehnoloģiskā attīstība un modernizācija

Prioritārās apkaimes,
objekti

Visa pilsēta

Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji

SIA "Rīgas ūdens"

SIA "Rīgas ūdens"

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

2019.–2020.

Uzlabots ūdens piegādes infrastruktūras
tehniskais stāvoklis.
Nodrošināta sniegtā ūdensapgādes
pakalpojuma kvalitāte.
Nodrošināta ūdens piegādes infrastruktūras
SIA "Rīgas ūdens"
tehnoloģiskā attīstība un modernizācija.
Palielināta ūdensapgādes pakalpojuma
pieejamība iedzīvotājiem.
Palielināts faktisko ūdensapgādes pieslēgumu
skaits ES KF līdzfinansēto projektu ietvaros
izbūvētajiem tīkliem.

Ūdensvada tīklu atjaunošanas projektu programma.
Ūdensvada tīklu aizbīdņu nomaiņas programma.
Ūdensvada tīklu ugunsdzēsības hidrantu nomaiņas programma.
Ūdensvada tīklu skalošanas programma.
Ūdensvada tīklu paplašināšanas un ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas
projektu programma, tai skaitā Pagaidu ūdensvada tīklu nomaiņas programma.
Ūdensapgādes sūkņu staciju infrastruktūras tehnoloģiskās attīstības un modernizācijas
projektu programma.

2019.–2020.

Uzlabots notekūdeņu savākšanas un
novadīšanas infrastruktūras tehniskais
stāvoklis.
Nodrošināta sniegtā kanalizācijas pakalpojuma
kvalitāte.
Nodrošināta notekūdeņu savākšanas un
SIA "Rīgas ūdens"
novadīšanas infrastruktūras tehnoloģiskā
attīstība un modernizācija.
Palielināta kanalizācijas pakalpojuma
pieejamība iedzīvotājiem.
Palielināts faktisko kanalizācijas pieslēgumu
skaits ES KF līdzfinansēto projektu ietvaros
izbūvētajiem tīkliem.

Pašteces kanalizācijas tīklu atjaunošanas projektu programma.
Kanalizācijas
spiedvadu atjaunošanas projektu programma.
Kanalizācijas sūkņu staciju tehnoloģiskās attīstības un modernizācijas projektu
programma.
Kanalizācijas tīklu paplašināšanas un ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas
programma.

Uzlabots notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras
tehniskais stāvoklis. Nodrošināta sniegto
Notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras objektu atjaunošanas projektu programma.
kanalizācijas pakalpojumu kvalitāte.
SIA "Rīgas ūdens"
Notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras objektu tehnoloģiskās attīstības un modernizācijas
Nodrošināta notekūdeņu attīrīšanas
projektu programma.
infrastruktūras tehnoloģiskā attīstība un
modernizācija.

12.7.4. Notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras
atjaunošana, tehnoloģiskā attīstība un
modernizācija

Visa pilsēta

SIA "Rīgas ūdens"

2019.–2020.

12.7.5. Lietusūdens kanalizācijas atdalīšana no
sadzīves kanalizācijas sistēmas

Visa pilsēta

RD SD (sadarbībā
ar SIA "Rīgas
ūdens")

2019.–2020.

PB

Atdalītas sistēmas, uzlabota ūdens kvalitāte.

Visos ielu pārbūves un izbūves projektos risināts jautājums par atdalītas lietusūdens
kanalizācijas sistēmas izveidi.

RD SD

2019.–2020.

PB

Atjaunota esošā lietusūdens kanalizācijas
sistēma un izbūvēti jauni lietusūdens
kanalizācijas sistēmas posmi.

Izstrādāti būvprojekti, kuru ietvaros risināts jautājums par atdalītas lietusūdens
kanalizācijas sistēmas izveidi.

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

Visa pilsēta

RD SD

2019.–2020.

PB, ES

Uzlabota lietusūdens novadīšana no ielām un
satiksmes drošība.

Tiek veikti remontdarbi pa posmiem atbilstoši pieejamajam finansējumam.

12.7.8. Sūkņu stacijas likvidācija Stirnu ielā.
Jauna pašteces kolektora Ø1500 mm būvniecība

Visa pilsēta

RD SD

2019.–2020.

PB, ES

Uzlabota lietusūdens novadīšana no ielām un
satiksmes drošība.

Tiks uzsākta būvprojekta izstrāde.

12.7.9. Čiekurkalna 1.līnijā kolektora Ø600, Ø800
mm būvniecība (L=1200 m)

Visa pilsēta

RD SD

2019.–2020.

PB, ES

Uzlabota lietusūdens novadīšana no ielām un
satiksmes drošība.

Tiks uzsākta būvprojekta izstrāde.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

12.7.10. Vienības gatvē kolektora Ø800 – 700 mm
būvniecība (L=2,5 km)

Visa pilsēta

RD SD

2019.–2020.

12.7.11. Ūdens kvalitātes kontrole pirms
novadīšanas pilsētas lietusūdens kanalizācijas
tīklā

Visa pilsēta

RD SD (sadarbībā
ar RD MVD)

12.7.12. Nelegālo pieslēgumu lietusūdens
kanalizācijas tīklam likvidēšana

Visa pilsēta

12.7.13. Lietusūdens kanalizācijas kolektora
būvniecība Viestura prospektā no Meža prospekta
puses
12.7.14. Lietusūdens kanalizācijas kolektora
izbūve Veldres ielā, posmā no ēkas Veldres ielā 7
līdz Malienas ielai

12.7.15. Pašvaldības 533 dzīvojamo māju
pievienošana pilsētas centralizētajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem –
projektēšana un izbūve

12.7.16. Pašvaldības dzīvojamo māju
ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija, uzstādīt
ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas (saistībā
ar AS "Rīgas siltums" organizēto un jau realizēto
centrālo siltumpunktu likvidēšanas programmu)

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

PB, ES

Uzlabota lietusūdens novadīšana no ielām un
satiksmes drošība.

Tiks izstrādāts būvprojekts.

2019.–2020.

PB

Uzlabota ūdens kvalitāte.

Regulāri veikta ūdens kvalitātes kontrole.

RD SD

2019.–2020.

PB

Uzlabota ūdens kvalitāte.

Likvidēti nelegālie pieslēgumi.

Visa pilsēta

RD SD

2019.–2020.

PB

Uzlabota ūdens kvalitāte.

Tiks izstrādāts būvprojekts.

Visa pilsēta

RD SD

2019.–2020.

PB

Uzlabota ūdens kvalitāte.

Visa pilsēta

Visa pilsēta

RD MVD

RD MVD

2019.–2020.

2019.–2020.

PB

Uzlaboti 533 dzīvojamo māju iedzīvotāju
dzīves apstākļi – nodrošināts kvalitatīvs
dzeramais ūdens, ievērojami samazināts
maksājums par kanalizācijas pakalpojumu,
kvalitatīvāka un videi draudzīgāka
Sadarbībā ar SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pašvaldības dzīvojamo māju dzīvokļu
ūdensapgādes un notekūdeņu novades sistēmas īpašnieku kopības lēmuma nodrošināšana māju pievienošanai pilsētas centralizētajiem
tehniskā stāvokļa uzturēšana, tā uzlabošana, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
pašvaldības dzīvojamo māju ilgtspējīgas
apsaimniekošanas pilnveidošana. Mazināts
vides piesārņojums ar kanalizācijas
notekūdeņiem.

PB

Pabeigta AS "Rīgas siltums" uzsāktās centrālo
siltumpunktu likvidācijas programmas pēdējā –
Sadarbībā ar SIA "Rīgas ūdens" tehniskās dokumentācijas aktualizēšana un sadarbībā ar
3.kārta Rīgā. Nodrošināta kvalitatīva aukstā
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pašvaldības dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības
ūdens apgāde (pamatpakalpojums) un ūdens
lēmuma nodrošināšana minētajiem darbiem.
spiediens Rīgas pašvaldības 87 dzīvojamās
mājās.

U12.8. Nodrošināt videi draudzīgas atkritumu saimniecības attīstību

12.8.1. Atkritumu šķirošanas iespēju
nodrošināšana tuvu dzīvesvietai.
Četru lielgabarīta un šķiroto atkritumu savākšanas
laukumu izbūve

Visa pilsēta

RD MVD

2019.–2020.

PB

Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem 2019.-2020.g. plānots turpināt veidot šķirotu
Atkritumi tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā sadzīves atkritumu dalītas vākšanas iespēju teritorijā ar 250 līdz 500 iedzīvotājiem.
vidē, samazinās apglabājamo atkritumu
Ņemot vērā, ka ir uzsākta publiskās un privātās partnerības procedūra atkritumu
daudzums.
apsaimniekošanas jomā, divu lielgabarīta un šķiroto atkritumu savākšanas laukumu
projektēšana un izbūve tiks iekļauta minētajā procedūrā.

12.8.2. Viena bioloģiski kompostējamo atkritumu
laukuma izveidošana katrā Daugavas pusē

Visa pilsēta

RD MVD

2020.

PB

Bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek atgriezti
vidē noderīgā veidā – komposts.
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Projektu realizē SIA "Getliņi Eko".

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes
12.8.3. Atkritumu saimniecības radītā vides
piesārņojuma samazināšana

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

Prioritārās apkaimes,
objekti
Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji
RD MVD,
izpilddirekcijas

Visa pilsēta

RD MVD

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

2019.–2020.

PB

Nodrošināta tīra, sakopta pilsētas teritorija.

2019.–2020.

PB

Samazināta radīto atkritumu bīstamība.
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Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu
Plānot, organizēt un kontrolēt ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.

RD MVD organizē sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot
uzstādīto 7 specializēto sadzīves bīstamo atkritumu pieņemšanas vietu apsaimniekošanu –
savākto atkritumu izvešanu un 4 konteineru nomaiņu. 2019.–2020.g. aktivitātes sadzīves
bīstamo atkritumu nodošanas vietu tīkla paplašināšanā netiek plānotas.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
U13.1. Veicināt siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas, iekārtas un risinājumus
13.1.1. Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāna viedai pilsētai 2014.–2020.g.
izstrāde, ieviešanas vadība un koordinācija,
integrējot inovatīvas tehnoloģijas un iekārtas, tajā
skaitā IKT

REA un sadarbības
partneri

2019.–2020.

PB, ES, VB, PL

CO₂ emisiju samazināšana par 55–60% pret
bāzes gada (1990) līmeni.

REA

2019.–2020.

PB, ES

CO₂ emisiju samazināšana.

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"

2019.–2020.

PB, ES, PL

CO₂ emisiju samazināšana.

REA

2019.–2020.

PB, PL, VB, ēkas
īpašnieku līdzekļi

Veikti ap 100 energoauditi gadā.

SIA "Rīgas namu
pārvaldnieks"
sadarbībā ar EM

Pēc iedzīvotāju
lēmuma par ēkas
siltināšanas
nepieciešamību

ES, PB, PL

Auditu skaits.

Visa pilsēta

RD ĪD

2019.–2020.

PB, ES

CO₂ emisiju samazināšana.

Visa pilsēta

RD ĪD

2019.–2020.

PB, ES

CO₂ emisiju samazināšana.

Visa pilsēta

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

CO₂ emisiju samazināšana par 55–60% pret bāzes gada (1990) līmeni (ir sasniegti
54,5%).

Plānots izstrādāt vismaz 2 projektu pieteikumus Horizon2020 vai INTERREG
programmu iervaros.

REA
13.1.3. Atbalsta programmas dzīvojamo ēku
energoefektivitātei un pārejai uz atjaunojamiem
energoresursiem

13.1.4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoauditu un energosertifikātu izstrādes
organizēšana

Visa pilsēta
Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Rīgā

Visa pilsēta

ESKO firmas
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju atjaunošana un
uzlabošana, piesaistot Eiropas Savienības, valsts un pašvaldības finansējumu.
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošanas aktivitātes
saskarsmē ar klientiem un sabiedrību
Iedzīvotāju informēšana par māju atjaunošanas darbu nepieciešamību un iespējām.

Veikti ap 100 energoauditi gadā.

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju atjaunošana un
uzlabošana, piesaistot Eiropas Savienības, valsts un pašvaldības finansējumu.

U13.2. Nodrošināt pašvaldības iestāžu ēku renovāciju
13.2.1. Energoefektivitātes programmas valsts un
pašvaldību sabiedrisko ēku sektorā

13.2.2. Turpināt pilsētas izglītības iestāžu un citu
sabiedrisko ēku renovāciju, ievērojami samazinot
siltumenerģijas patēriņu ēku apkurei

13.2.3. Pašvaldības īpašumā esošo sabiedrisko ēku
energosertifikātu izstrādāšana un to izvietošana
apmeklētāju plūsmai redzamā vietā

Rūpniecības iela 21

ZI

2019.–2020.

PB

CO₂ emisiju samazināšana.

Visa pilsēta

RD ĪD

2019.–2020.

PB

Pašvaldības parauga lomas izpilde ēku
renovācijas procesā.
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1.Veikt ēkas energoefektivitātes auditu.
2.Izstrādāt ēkas siltināšanas projektu.
3.Izstrādāt ventilācijas sistēmas projektu.
4.Veikt ēkas ventilācijas sistēmas ierīkošanu.
5.Veikt ēkas siltināšanu.

Prioritārās apkaimes,
Atbildīgie
objekti
izpildītāji
U13.3. Ieviest energoefektīvu apgaismojumu sabiedriskās ēkās un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

U13.4. Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu
13.4.1. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas
veicināšana pilsētas energoapgādei, t.sk.
izmantojot saules enerģiju, ūdeņraža tehnoloģijas,
ģeotermālos energoresursus, biogāzi, biomasu u.c.

Visa pilsēta

REA

2019.–2020.

PB, ES, PL
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Energoefektivitātes palielināšana un CO₂
emisiju samazināšana.

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana
U14.1. Revitalizēt degradētās teritorijas un objektus
RD ĪD sadarbībā ar
visām
izpilddirekcijām
Veikt Ziemeļu rajona un Vidzemes priekšpilsētas administratīvajā teritorijā esošo graustu
uzskaiti.
Divas reizes gadā apsekot graustus.
Sniegt priekšlikumus graustu klasifikācijai.

ZI
14.1.1. Graustu klasifikācijas veikšana nekustamā
īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām

2019.–2020.

PB

Klasificēti grausti.

PI

Vidi degradējošu īpašumu apzināšana, apsekošana, klasificēšana.
Veikt Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā esošo
graustu uzskaiti. Divas reizes gadā apsekot graustus. Sniegt priekšlikumus graustu
klasifikācijai.

AI
Veikt Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā esošo graustu
uzskaiti. Divas reizes gadā apsekot graustus. Sniegt priekšlikumus graustu klasifikācijai.
14.1.2. Pastāvīgu finansējuma avotu graustu
sakārtošanai (fonda) izveide

RD ĪD

2019.–2020.

PB

Izveidots pastāvīgs finansējuma avots (fonds)
graustu sakārtošanai.

14.1.3. Visu graustu ar reālu sabiedriskās drošības
apdraudējumu likvidēšana

RD ĪD

2019.–2020.

PB, PL

Likvidēti visi grausti ar reālu sabiedrības
apdraudējumu.

2019.–2020.

PB

Visa pilsēta

14.1.5. Pieostas apkaimju degradēto teritoriju
revitalizācijas pasākumi

Notiek graustu un citu vidi degradējošu
objektu piespiedu sakārtošana Rīgā.

RD ĪD

14.1.4. Citu graustu skaita samazināšana (t.sk. vidi
degradējošu un pilsētas ainavu bojājošu)
Ziemeļu rajona un
Vidzemes priekšpilsētas
administratīvā teritorija

ZI

Sarkandaugava,
Mangaļsala, Vecmīlgrāvis,
Mīlgrāvis, Daugavgrīva,
Bolderāja

Izpilddirekcijas

Uzlabota pilsētas ainava.

2019.–2020.

PB, ES

Sniegt priekšlikumus RD ĪD graustu sakārtošanai vai nojaukšanai.

Sakārtota publiskā ārtelpa pieostas apkaimēs.
Regulāri apsekot pieostas teritorijas.
Sniegt priekšlikumus pieostas teritoriju revitalizācijai.

ZI

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

Rīgas brīvostas teritorija,
Bolderāja, Sarkandaugavas
upe

RD MVD

2019.–2020.

PB

Sanētas piesārņotās vietas.

Izpilddirekcijas
AI
ZI

2019.–2020.

PB

Sakārtota un apsaimniekota pilsētas zaļā zona.

Sanācija tiek veikta pastāvīgi atbilstoši piešķirtā finansējuma apjomam.

U14.3. Veicināt ģimeņu dārziņu kvalitatīvu izmantošanu
Skanste, Mežaparks,
14.3.1. Noslēgto zemes nomas līgumu nosacījumu
Berģi, Jugla, Mangaļsala,
izpildes kontrolēšana
Lucavsala
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Regulāri apsekot ģimenes dārziņu teritorijas.

Uzdevumi (U)

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Bolderāja, Buļļi,
Trīsciems, Ķīpsala

RD PAD

2019.–2020.

PB, ES

Atbilstoši pieejamajam finansējumam uzsākta Skatīt investīciju plānu (līdzekļi piešķirti Bolderājas apkaimes pretplūdu pasākumu
hidrobūvju projekta realizācija.
būvprojekta izstrādei).

14.4.2. Applūstošo teritoriju aizsargāšana

Visa pilsēta

RD MVD,
izpilddirekcijas

2019.–2020.

PB

Veikti pasākumi, lai ieviestu projektā "Rīga
pret plūdiem" paredzētos pretplūdu pasākumus 2019.–2020.g. plānoti līdzekļi sūkņu stacijas pārbūvei un darbības nodrošināšanai.
iedzīvotāju un viņu īpašumu aizsardzībai.

14.4.3. Novadgrāvju un caurteku tīrīšana,
atjaunošana

Visa pilsēta (Dārziņi,
Imanta, Zolitūde,
Jaunciems, Beberbeķi)

RD MVD, RD SD

2019.–2020.

PB

Novērsta īpašumu applūšana un teritoriju
pārpurvošanās.

Konkrēti objekti tiek izvēlēti konkrētajā gadā atkarībā no piešķirtā finansējuma.

Rīgas pilsētas pašvaldības
kapsētās

RD MVD

2019.–2020.

PB

Izzāģēti sausie un bojātie koki un sakoptas
ārpus kapavietām esošās teritorijas.

Tiek veikts pastāvīgi atbilstoši piešķirtā finansējuma apjomam.

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

U14.4. Veikt preventīvus pasākumus plūdu risku mazināšanai
14.4.1. Pretplūdu pasākumu realizācija Bolderājas
apkaimē (Buļļupe, Loču kanāls), Vakarbuļļos,
Rītabuļļos, Trīsciemā un Ķīpsalā

U14.5. Nodrošināt efektīvu kapsētu apsaimniekošanu
14.5.1. Sauso un bojāto koku zāģēšana, ārpus
kapavietām esošās teritorijas kopšana un
savlaicīgas atkritumu izvešanas nodrošināšana
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV15 Laba vides kvalitāte
U15.1. Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas, apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu (t.sk. ūdensmalas)

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

Sabiedriskie apstādījumi
visā pilsētā

RD MVD,
izpilddirekcijas

2019.–2020.

PB

Labiekārtoto parku un pagalmu īpatsvara
pieaugums.

PB

Saglabāta bioloģiskā daudzveidība ĪADT,
nodrošināta ĪADT pieejamība rekreācijai.

SIA "Rīgas meži"

SIA "Rīgas meži"
15.1.2. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT)
labiekārtošana un apsaimniekošana saskaņā ar
dabas aizsardzības plāniem

15.1.3. Jauna dabas aizsardzības plāna izstrāde DP DP "Piejūra" (Buļļu sala,
"Piejūra"
Daugavgrīva, Vecāķi)

Dabas liegums "Cenas tīrelis" – purva laipas uzturēšana, 2 skatu torņu uzturēšana.
2019.–2020.

RD MVD

RD MVD sadarbībā
ar Dabas
aizsardzības
pārvaldi un citām
pašvaldībām

Regulāra parku, dārzu un skvēru labiekārtojuma elementu apsekošana, nepieciešamā
remonta veikšana, labiekārtojuma atjaunošana atbilstoši piešķirtajam finansējumam.
Publisko labierīcību un strūklaku uzturēšana darba kārtībā.
Jaunās teritorijas:
parkiem piegulošās teritorijas, Lielie kapi un Jēkaba kapi, Tekstilnieku parks, Pulka ielas
skvērs, Augusta Deglava ielas izgāztuves teritorija 20 ha platībā, skvērs pie Rīgas
Nacionālā zooloģiskā dārza, skvēra daļa pie Pļavnieku birzs, Krišjāņa Barona ielas sporta
laukums, 11.novembra krastmala, Šampētermuižas parks.

ĪĀDT labiekārtošana un apsaimniekošana saskaņā ar dabas aizsardzības plāniem.
Mikroliegumu apsaimniekošana.

Sagatavots un apstiprināts dabas aizsardzības 2018.g. uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde, ko organizē Dabas aizsardzības
plāns DP "Piejūra".
pārvalde par projekta "LIFE CoHaBit" fonda līdzekļiem.

2019.–2020.

DP "Piejūra":
– rekreācijas infrastruktūras uzturēšana Mangaļsalā un Buļļu salā;
– rekreācijas infrastruktūras uzturēšana Rožu kāpā Kalngalē.
DP "Ogres Zilie kalni" – noslēgtā sadarbības līguma ievērošana.
DP "Beberbeķi" – rekreācijas infrastruktūras uzturēšana pie Beberbeķu dzirnavezera.

15.1.4. Dabas parku labiekārtošana saskaņā ar
dabas aizsardzības plāniem

SIA "Rīgas meži",
RD MVD

2019.–2020.

PB

Dabas aizsardzības plānu prasību izpilde.

15.1.5. Jaunu un videi draudzīgu apstādījumu
uzturēšanas tehnoloģiju ieviešana

SIA "Rīgas meži"

2019.–2020.

PB

Kvalitatīvāk kopti, ilgtspējīgāki pilsētas
apstādījumi.

Plānot elektromobiļu un elektroinstrumentu izmantošanu darba procesā, nodrošinot videi
draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu.

15.1.6. Apstādījumu kopšanas mehanizācijas
līmeņa uzlabošana

SIA "Rīgas meži"

2019.–2020.

PB

Kvalitatīvāk kopti, ilgtspējīgāki pilsētas
apstādījumi.

Iegādāties apstādījumu apsaimniekošanas mehānismus.

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

SIA "Rīgas meži",
RD MVD

2019.–2020.

PB

Kvalitatīvāk kopti, ilgtspējīgāki pilsētas
apstādījumi.

Dižkoku augšanas apstākļu uzlabošana (mēslošana), vainagu kopšana.

15.1.8. Periodiska dekoratīvo stādījumu un to
elementu (ziemciešu dobes, krūmu grupas,
dzīvžogi) atjaunošana

SIA "Rīgas meži"

2019.–2020.

PB

Kvalitatīvāk kopti, ilgtspējīgāki pilsētas
apstādījumi.

Jaunu puķu dobju ierīkošana, kokaugu stādījumu atjaunošana un pilnveidošana,
papildināšana ar jaunu sortimentu.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

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

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

SIA "Rīgas meži"

2019.–2020.

PB

Tīras un sakoptas apstādījumu teritorijas.

Jaunu solu, atkritumu urnu uzstādīšana un atjaunošana.

Plānot finanšu līdzekļus koku inventarizācijai. Veikt koku inventarizāciju.

15.1.10. Informācijas sistēmas par Rīgas pilsētas
parkiem izveidošana

Sabiedriskie apstādījumi
visā pilsētā

RD MVD

2019.–2020.

PB

Rīgas parku efektīvāka un plānveidīgāka
pārvaldība. Koku inventarizācija.

15.1.11. Rīgas pilsētas kultūras un atpūtas zonas
"Mežaparks" apsaimniekošana

Mežaparks

RD sadarbībā ar
SIA "Rīgas meži"

2019.–2020.

PB

Tīrs un sakopts kultūras un atpūtas parks
"Mežaparks".

RD

2019.–2020.

PB, ES, PL

Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks"
daudzfunkcionalitāte un tā popularitātes
pieaugums.

SIA "Rīgas meži",
izpilddirekcijas,
RD MVD

2019.–2020.

PB

Kultūrvēsturiskā dārzu un parku mantojuma
saglabāšana.

15.1.12. Mežaparka turpmākās attīstības
nodrošināšana – lokālplānojuma realizācija
15.1.13. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana un
pilnveidošana

Sabiedriskie apstādījumi
visā pilsētā

Sabiedriskie apstādījumi
visā pilsētā

15.1.14. Vides kvalitātes uzlabošana

SIA "Rīgas meži",
izpilddirekcijas,
RD MVD

AI

Jugla
Čiekurkalns

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Vides kvalitātes uzlabošanās Rīgā.

2019.–2020.

PB

Vides kvalitātes uzlabošanās Rīgā.

Uzlabota vides kvalitāte.

ZI

Plānveidīga dārzu un parku rekonstrukcija.
Tiek veikta regulāra stādījumu atjaunošana, t.sk. dižstādu stādīšana sabiedrisko
apstādījumu teritorijās, tā veicinot gaisa kvalitātes uzlabošanos.
Panākt izmaiņas saistošo noteikumu prasībās par celiņu kopšanu sabiedriskajos
apstādījumos ziemas periodā, lai nodrošinātu stādījumu saglabāšanu ceļiem piegulošajās
teritorijās.

Daugavas promenādes (4 km garumā) apsaimniekošana – sakopšana un labiekārtošana,
peldvietas "Rumbula" uzturēšana, labiekārtošana, paplašināšana, autostāvlaukuma pie
promenādes izbūve. Kojusalas dārza labiekārtošana – būvprojekts.
Ierīkot pastaigu taku gar Juglas ezeru.
Ierīkot skvēru Čiekurkalnā.

15.1.15. SIA "Rīgas meži" meža
apsaimniekošanas plāna (MAP) aktualizēšana un
īstenošana

SIA "Rīgas meži"

2019.–2020.

PB

SIA “Rīgas meži” 5 mežniecību MAP īstenošana.
Īstenots MAP, veikts meža apsaimniekošanas
Meža apsaimniekošanas ietekmes monitoringa veikšana un ikgadēja monitoringa
ietekmes monitorings
pārskatu izveide.

15.1.16. Mežu iedalīšana funkcionālajās zonās
atkarībā no rekreatīvās slodzes un pieļaujamās
darbības noteikšana katrā zonā

SIA "Rīgas meži"

2019.–2020.

PB

Skaidri definēta meža teritoriju izmantošana,
Komplekss meža teritoriju ekonomisko, sociālo un ekoloģisko vērtību izvērtējums.
kas ir par pamatu pašvaldības teritorijas
Meža teritoriju izmantošanas definējums.
plānojuma risinājumiem.

53

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
Atbildīgie
objekti
izpildītāji
Apkaimes, kurās atrodas
Daugava, Ķīšezers,
Izpilddirekcijas, PI
Buļļupe, Dambjapurva
ezers, Gaiļezers, Kleistu
ūdenskrātuve, Juglas ezers,
Bolderājas karjers

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Peldvietas ierīkošana Bolderājas karjerā.
Uzturētas un apsaimniekotas kvalitatīvas
peldvietas.

Vecāķi, Bābelītis
15.1.17. Normatīvo aktu prasībām atbilstošu
peldvietu izveidošana

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

2019.–2020.

PB

Ierīkota peldvieta personām ar kustību
traucējumiem.

Veikt peldvietu uzturēšanai nepieciešamo līdzekļu aprēķinu un iesniegšanu Rīgas pilsētas
izpilddirektoram.
Regulāri apsekot peldvietas un nodrošināt to kopšanas atbilstību normatīvo aktu
prasībām.
Sniegt priekšlikumus peldvietu labiekārtošanai.

Peldvietas ierīkošana personām ar kustību traucējumiem Vecāķu pludmalē.

Vecāķi
ZI
Ierīkota jauna peldvieta Mangaļsalā.
Mangaļsala

15.1.18. Juglas ezera krasta attīrīšana, peldvietas
un aktīvās atpūtas zonas izveide pie
Strazdumuižas

Juglas ezers

ZI

2019.–2020.

PB

Izveidota jauna, kvalitatīva atpūtas zona ar
iespējām atpūsties cilvēkiem ar redzes
traucējumiem.

Aprīkot Mangaļsalas pludmali ar inventāru – pārģērbšanās kabīnēm, soliņiem.
Uzstādīt gājēju koka laipu Mangaļsalas pludmalē.
Veikta ezera gultnes izpēte peldvietas teritorijā.
Iztīrīta ezera gultne peldvietas teritorijā.
Ierīkota smilšu pludmale.
Uzstādīts peldvietas aprīkojums – 8 soliņi, 2 pārģērbšanās kabīnes.
Ūdenī uzstādītas 10 audiobojas.
Izvietotas norādes Braila rakstā.
2019.g. paredzēti kuģošanas līdzekļu piestātnes Ķīšezerā pie Mežaparka remontdarbi.

Apkaimes, kurās atrodas
Daugava, Ķīšezers,
Buļļupe, Dambjapurva
ezers, Gaiļezers, Kleistu
ūdenskrātuve, Juglas ezers,
Sarkandaugavas upe
15.1.19. Ūdenstilpju krastu infrastruktūras
attīstīšana un labiekārtošana

Dambjpurva ezers,
Velnezers, Juglas ezers

RD MVD

2019.–2020.

PB

ZI

Veikt atpūtas vietu uzturēšanai nepieciešamo līdzekļu aprēķinu un tā iesniegšanu Rīgas
pilsētas izpilddirektoram.
Regulāri apsekot atpūtas vietas un kontrolēt to kopšanu.
Veikta ūdenstilpju krastu ainavu sakopšana un Sniegt priekšlikumus atpūtas vietu labiekārtošanai.
dažādu infrastruktūras elementu
(inženierkomunikācijas, gājēju un velosipēdu
Atjaunot un labiekārtot skatu platformu Juglas ezerā pie Strazdumuižas.
celiņi, apgaismojums) ierīkošana,
labiekārtošana un uzturēšana.
Ierīkot automašīnu stāvvietu Vecāķos.

Vecāķi

Lucavsala, Ķīpsala,
Buļļupe

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

Apkaimes, kurās atrodas
Daugava, Ķīšezers
Buļļupe, Dambjapurva
ezers, Gaiļezers, Kleistu
ūdenskrātuve, Juglas ezers

Lucavsalas, Ķīpsalas, Buļļupes atpūtas zonu un peldvietu labiekārtošana, uzturēšana un
apsaimniekošana.
PI
RD MVD
(sadarbībā ar
RD SD,
RD ĪD)

2019.–2020.

PB
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Izveidota ūdenstilpju izmantošanas
rekreatīvām, atpūtas, sporta un komerciālām
vajadzībām atbalsta un veicināšanas sistēma
atbilstoši Rīgas teritorijas un ūdenstilpju
izmantošanas noteikumiem.

Turpināsies darbs pie publisko ūdeņu nomas jautājumu risināšanas.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji
RD MVD

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

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

2019.–2020.

Būvvalde
(sadarbībā ar RD
MVD, PI, AI, ZI)

2019.–2020.

PB

Tiek apsekotas un izvērtētas pašvaldības
īpašumā esošās apstādījumu teritorijas un
objekti, t.sk. ielu un pašvaldības izglītības
iestāžu teritorijas, tiek organizēta kokaugu
kopšana.

15.1.22. Krīdenera dambja un tā turpinājuma līdz
Daugavas krastmalai attīstība

Maskavas forštate

AI (sadarbībā ar RD
ĪD, RD MVD)

2019.–2020.

PB, ES

Labiekārtota kultūrvēsturiska teritorija.

15.1.23. Skvēra Rīgas centrā starp ēkām Tērbatas
ielā 30 un Brīvības ielā 124 labiekārtošana

Centrs

AI (sadarbībā ar
RD ĪD)

2019.–2020.

PB, ES

Labiekārtots mūsdienīgs skvērs – publiski
pieejama teritorija.

15.1.24. Rīgas parku un skvēru atjaunošanas darbi
Rīgas vēsturiskajā centrā

Centrs

RD ĪD

2019.-2020.

PB, ES

Labiekārtots mūsdienīgs skvērs – publiski
pieejama teritorija.

Mežaparks

SIA "Rīgas meži"

2019.–2020.

ES

Realizēta kultūras un atpūtas parka
"Mežaparks" attīstības programma un
lokālplānojums.

SIA "Rīgas meži"

2019.–2020.

ES

Atjaunoti un no jauna izveidoti pilsētas parki.

AI

2019.–2020.

PB

15.1.25. Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks"
attīstība

15.1.26. Parku revitalizācija (Dzegužkalna atpūtas
parks, Anniņmuižas parka izveide, Viesturdārza,
Jaunatnes dārza revitalizācija)
15.1.27. Daugavas krastmalas labiekārtojums (ar
tehnisko būvju rekonstrukciju Dārziņu apkaimes
teritorijā)

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu
RD MVD veic regulārus apsekojumus, organizē kokaugu kopšanas darbus ielu un
pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās.

Bīstamiem un nokaltušiem kokiem – ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju
noformēšana, lēmumu sagatavošana RD Apstādījumu saglabāšanas komisijai par koku,
kas atrodas pašvaldības teritorijā, ciršanu kopšanas un būvniecības nolūkā. Konstatēt un
fiksēt pašvaldības īpašumā augošos vietējas nozīmes dižkokus un potenciālos vietējas
nozīmes dižkokus, aktualizēt dižkoku datubāzi, sniegt informāciju RD MVD par
nepieciešamajiem vietējas nozīmes dižkoku kopšanas pasākumiem.

Teritoriju Rīgas teritorijas plānojumā paredzēts zonēt kā laivu piestātni.

2019.g. atjaunot tehnisko dokumentāciju skvēra labiekārtošanai, 2020.g. – būvniecība.

Skatu torņa izveide Ķīšezera krastā.
Parka centrālā laukuma izbūve.

Labiekārtota rekreācijas teritorija pie Daugavas 2019.g. tehniskās būves tehniskā stāvokļa novērtēšana un labākā pielietojuma
Dārziņu apkaimē.
izvērtēšana, rekonstrukcijas būvprojekta uzsākšanas darbi.

U15.2. Saglabāt bioloģisko daudzveidību

Visa pilsēta
15.2.1. Zemes un citu dabas resursu ilgtspējīgas
izmantošanas un bioloģiskās daudzveidības
stimulēšana, pielietojot vidi saudzējošas
tehnoloģijas

15.2.2. Ierobežot invazīvās sugas – Sosnovska
latvāņa izplatību

RD MVD,
izpilddirekcijas

Ziemeļu rajona un
Vidzemes priekšpilsētas
administratīvā teritorija

ZI

Visa pilsēta

RD MVD sadarbībā
ar izpilddirekcijām
un Administratīvo
inspekciju

2019.–2020.

PB

2019.–2020.

PB
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RD MVD iekasē līdzekļus par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu iekšējos ūdeņos
Uzturētas Rīgas pilsētai piederošas, piekrītošas, un jūras piekrastē. Ik gadu šie līdzekļi tiek izlietoti pasākumiem, kas saistīti ar ūdens
saimnieciskajai darbībai neizmantotas
bioloģisko resursu aizsardzību un zivju krājumu atražošanu. Arī turpmāk plānota zivju
teritorijas
krājumu papildināšana publiskajās ūdenstilpēs.
2 400 000 m² (Ziemeļu rajonā un Vidzemes
priekšpilsētā).
Veikt Rīgas pilsētai piederošo, piekrītošo, saimnieciskajai darbībai neizmantoto teritoriju
uzskaiti.
Uzturētas Rīgas pilsētai piederošas, piekrītošas, Veikt to uzturēšanai nepieciešamo līdzekļu aprēķinu un tā iesniegšanu Rīgas pilsētas
saimnieciskajai darbībai neizmantotas
izpilddirektoram.
teritorijas.
Regulāri apsekot teritorijas un kontrolēt to kopšanu.

Latvāņa invadēto platību stabilizēšanās vai
samazināšanās.

1. Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna Rīgas pilsētas
pašvaldības teritorijā īstenošana un aktualizēšana.
2. Zemju īpašnieku informēšana un kontrole.
3.Valsts augu dienesta informēšana par jaunām latvāņa atradnēm (ja nepieciešams).

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Daugava, Buļļupe,
Vecdaugava, Ķīšezers,
Juglas ezers, Kleistu
ūdenskrātuve, Gaiļezers,
Dambjapurva ezers,
Bolderājas karjers

Izpilddirekcijas, RD
MVD, RD SD, RD
ĪD

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

U15.3. Nodrošināt ūdens resursu kvalitāti un aizsardzību

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

15.3.2. Mazo upīšu gultņu un krastu atbilstoša
tīrīšana

Visa pilsēta
(Langa, Piķurga, Mārupīte,
Strazdupīte, Gaiļupīte,
Dreiliņupīte, Mailes grāvis
u.c.)

Ziemeļu rajona un
Vidzemes priekšpilsētas
administratīvā teritorija

Visa pilsēta

15.3.3. Novadgrāvju un caurteku tīrīšana

2019.–2020.

PB

RD MVD,
izpilddirekcijas
2019.–2020.

PB

Sasniegta ūdens kvalitāte Rīgas pilsētas
Aizauguma samazināšana Bieķengrāvja posmā, kā arī citos virszemes ūdensobjektos pēc
administratīvajā teritorijā esošajās ūdenstilpēs
nepieciešamības.
atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma
Ūdens monitoringa veikšana PI apsaimniekoto peldvietu ūdenstilpēs.
prasībām.
Turpmāk paredzēta Strazdupītes gultnes pārtīrīšana visā tās garumā. Plānota Lāčupītes
gultnes pārtīrīšana un atjaunošana pie Kleistu ielas, Bišumuižas grāvja gultnes pārtīrīšana
posmā no Ziepniekkalna ielas līdz Bauskas ielai, Bieriņgrāvja tīrīšana no iztekas līdz
dzelzceļam. Apzināt vietas, kurās nepieciešams veikt mazo upīšu krastu labiekārtošanu
Veikti pasākumi mazo upīšu krastu
un gultnes tīrīšanu. Sniegt priekšlikumus RD MVD par mazo upīšu krastu labiekārtošanu
labiekārtošanai un uzturēšanai, gultnes tīrīšana, un gultnes tīrīšanu.
nodrošinot upīšu izmantošanu rekreatīvām
funkcijām, kā arī samazinot piegulošo teritoriju
applūšanas draudus.
Apzināt vietas, kurās nepieciešams veikt mazo upīšu krastu labiekārtošanu un gultnes
tīrīšanu.
Sniegt priekšlikumus RD MVD par mazo upīšu krastu labiekārtošanu un gultnes tīrīšanu.

ZI

Turpmāk prioritārā secībā paredzēta grāvju atjaunošana un caurteku skalošana un
pārbūve (Dārznieku ielas grāvis posmā no Dārziņu 1.līnijas līdz Dārziņu 8.līnijai,
Kvadrāta ielas grāvja atjaunošana; Zebrenes ielas grāvja tīrīšana; grāvji Trīsciemā).
2017.g. daļēji izbūvēta lietus notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma Kvadrāta
ielā pašvaldībai piederošā teritorijā. 2019.–2020.g. paredzēts veikt meliorācijas sistēmu
uzturēšanas darbus dažādās vietās atbilstoši prioritātēm.

RD MVD,
izpilddirekcijas

Ziemeļu rajona un
Vidzemes priekšpilsētas
administratīvā teritorija

ZI

2019.–2020.

Dārziņi

AI

Apkaimes, kurās atrodas
Daugava

AI

15.4.1. Bezizmešu mobilitātes ieviešanas
veicināšana

Visa pilsēta

RD SD, RP SIA
"Rīgas satiksme",
REA

2019.–2020.

15.4.2. Gaisa kvalitātes aspektu ievērošana
kurināmā izvēlē

Visa pilsēta

AS "Rīgas siltums",
REA

2019.–2020.

PB

Iztīrīti novadgrāvji un caurtekas.

Apzināt vietas, kurās nepieciešams veikt novadgrāvju un caurteku tīrīšanu. Sniegt
priekšlikumus RD MVD par novadgrāvju un caurteku tīrīšanu.
Attīrīt novadgrāvja posmu un betonēt caurtekas malu pie Bābelīša ezera.

Novadgrāvju un caurteku regulāra tīrīšana Dārziņu apkaimē.
15.3.4. Ūdens kvalitātes rādījumu regulāra
veikšana Daugavā

2019.–2020.

PB

Regulāri tiek veikti ūdens kvalitātes rādījumi.

Ūdens kvalitātes rādījumu regulāra veikšana notiek 9 vietās, peldsezonas laikā 2 reizes
mēnesī.

NOx, daļiņu PM10 un daļiņu PM2.5 emisiju
samazināšana, aizvietojot tradicionālos
transportlīdzekļus ar degvielas dzinējiem.
CO₂ emisiju samazināšana.

Mērķtiecīga sabiedriskā transporta parka atjaunošana, uzņemoties lielākas saistības CO₂
emisiju samazināšanā.
Elektromobiļu izmantošanas palielināšana pašvaldības tehniskajos dienestos.
Ūdeņraža tehnoloģiju un kurināmā elementu izmantošana pilsētas sabiedriskajā
transportā.
E–talona izmantošana norēķinos par elektroenerģijas uzlādi stāvvietās.

NOx, daļiņu PM10 un daļiņu PM2.5 emisiju
samazināšana, uzlabojot kurināmā kvalitāti.
CO₂ emisiju samazināšana.

Atbalstīt VARAM plāna "Gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas rīcības plāns
2019.–2030.gadam" sagatavošanas procesā.

U15.4. Nodrošināt gaisa kvalitātes atbilstību normām

PB, ES, VB, PL

PB, ES, VB, PL
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

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

Rīgas pilsētas
pašvaldība un REA

2019.–2020.

PB

NOx, daļiņu PM10 un daļiņu PM2.5 emisiju
samazināšana, samazinot kurināmā
izmantošanu.
CO₂ emisiju samazināšana.

Izstrādāt REA nolikuma grozījumus.

15.4.4. Energoauditu veicināšana individuālām
katlu iekārtām ar jaudu >20 kW, lai kontrolētu to
energoefektivitātes līmeni

REA

2019.–2020.

PB

NOx, daļiņu PM10 un daļiņu PM2.5 emisiju
samazināšana, samazinot kurināmā
izmantošanu.
CO₂ emisiju samazināšana.

Atbilstoši Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānam viedai pilsētai 2014.–2020.g.

15.4.5. Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības
programmas 2016.–2020.gadam izstrāde

RD MVD

2019.–2020.

RVAF

Izstrādāta Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas
Periodā no 2017.g. līdz 2019.g. tiks realizēti Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības
rīcības programma 2016.–2020.gadam;
programmā 2016.–2020.g. ieplānotie pasākumi un katru gadu apkopoti pārskati par
apstiprināta ar RD 20.12.2016. lēmumu
iepriekšējā gadā paveikto.
Nr.4641.

U15.5. Pilnveidot un uzturēt vides monitoringu un informācijas sistēmas

2019.–2020.

Informācija par gaisa kvalitāti; divās no trijām
Rīgas pilsētas pašvaldības gaisa monitoringa
stacijām tiek mērītas šādas vielas: Mīlgrāvja 2018.g. 2.maijā Pārdaugavā Kantora ielā 32 darbu uzsāka jauna gaisa monitoringa
ielā 10 (PM10, NO2,SO2,O3, benzols, toluols, stacija, kas mēra 7 vielas (PM2.5, NO2, SO2, O3, benzols, toluols, ksilols). Visas trīs
gaisa monitoringa stacijas (Mīlgrāvī, Brīvības ielā, Pārdaugavā) strādās arī 2019.g.
ksilols); Brīvības ielā 73 (PM10). Trešā stacija
Krišjāņa Valdemāra ielā 18 līdz 18.07.2016.
mērīja CO, NOx, O3.

15.5.1. Gaisa kvalitātes monitorings

Centrs, Sarkandaugava

RD MVD

15.5.2. Pazemes un virszemes ūdeņu monitorings

Rekultivētas bijušās
Kleistu un Augusta
Deglava ielas atkritumu
izgāztuves

RD MVD un RD
PAD

2019.–2020.

PB

Informācija par atkritumu izgāztuvju
rekultivācijas mērķu sasniegšanu.

15.6.1. Trokšņa līmeņa samazināšana rūpniecības
avotos

Rīgas brīvosta
(beramkravu pārkraušanas
termināļi)

Katra operatora
(piesārņojošās
darbības veicēja)
atbildība

2019.–2020.

PL

Samazināts paaugstināta trokšņa ietekmēto
Rīgas iedzīvotāju skaits.

15.6.2. Dzelzceļa joslas posmā no stacijas "Brasa"
līdz stacijai "Ziemeļblāzma" norobežošana ar
trokšņa aizsargbarjerām

Brasa, Sarkandaugava,
Mīlgrāvis

ZI

2019.–2020.

ES, VB, PB

PB, RVAF

Monitoringa programmas realizācija- analīžu noņemšana no urbumiem un
datu/informācijas sniegšana VARAM. Atbilstoši MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1032
monitorings veicams 20 gadus.
Projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas
Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr. 01944/675PV rekultivācija” rezultātu uzturēšana.

U15.6. Samazināt trokšņa piesārņojumu pilsētā
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Ieguldījumi ostas infrastruktūras attīstības nodrošināšanai.
2019.g. – kravu pārkraušanas operāciju uzsākšana Krievu salā.

Uzlaboti gar dzelzceļu dzīvojošo un strādājošo
2020.g. plānots izstrādāt tehnisko projektu.
dzīves un darba apstākļi.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
U16.1. Paaugstināt motivāciju inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai
16.1.1. Grantu programmas "Atspēriens"
īstenošana

Visa pilsēta

RD PAD

2019.– 2020.

PB, PL

Katru gadu atbalstīti tehnoloģisku attīstību
sekmējoši jauni uzņēmumi.

16.1.2. Grantu programmas “Rīgas Drosmes
grants” īstenošana

Visa pilsēta

RD PAD

2019.–2020.

PB, PL, VB

Atbalstītas vismaz 20 jaunas uzņēmējdarbības Sadarbības mehānisma ar augstskolu inkubatoriem izveide, nodrošināta viena konkursa
idejas.
gadā organizēšana.

16.1.3. Viedpilsētu risinājumu attīstība pilsētvidē

Visa pilsēta

RD PAD

2019.–2020.

PB

Atbalstīta vismaz 3 inovatīvu, pilsētvidē bāzētu Iniciatīvas attīstība sadarbībā ar EM organizēto viedpilsētu viedokļu līderu darba grupas
risinājumu testēšana.
dalībniekiem.

Īstenota grantu programmas "Atspēriens" administrēšana.

U16.2. Nodrošināt uzņēmējiem nepieciešamo informatīvo un konsultatīvo atbalstu
16.2.1. Informatīvā, konsultatīvā atbalsta
pasākumu īstenošana un tiešās sadarbības
iniciatīvu īstenošana atbilstoši uzņēmēju
pieprasījumam

Visa pilsēta

16.2.2. Konsultāciju sniegšana mērniecības jomā
strādājošiem uzņēmumiem būvniecības
dokumentācijas sagatavošanas jautājumos

16.2.3. Starptautisko biznesa pakalpojumu centru
attīstība

Visa pilsēta

Turpināt informēt un konsultēt uzņēmējus atbilstoši pieprasījumam, kas ietver personīgas
konsultācijas un informēšanu interneta vidē, gan izmantojot tīmekļa vietni
www.investeriga.lv, gan sociālos portālus, gan organizējot dažādus seminārus un
konferences.
Izstrādāt izdevumu „Rīgas ekonomikas profilu”. Turpināt piesaistes pasākumu
īstenošanu, apkalpot saņemtos investīciju pieprasījumus.

RD PAD

2019.–2020.

PB

Informēti uzņēmēji.
Par aktuālajām norisēm Rīgā informēti
potenciālie ārvalstu un vietējie investori un citi
uzņēmēji.
Apkalpoti investīciju pieprasījumi.

Būvvalde

2019.–2020.

PB

Mērniecības jomā strādājošie uzņēmumi ir
Galveno jautājumu grupu apkopošana. Informācijas aktualizēšana Būvvaldes mājaslapā,
informēti par pareizu būvniecības dokumentu
sniedzot atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.
sagatavošanu.

RD PAD, EM,
LIAA

2019.–2020.

PB

Atpazīstama un populāra starptautisko biznesa
Īstenot starp EM, LIAA, Nacionālo nekustamā īpašumu attīstītāju aliansi un citiem
pakalpojumu centru nozare Latvijā un Latvijas
partneriem noslēgtā memoranda ietvaros plānotās aktivitātes. Dalība starptautiskos
kā nozares attīstībai piemērotas vietas
nozares pasākumos (SS ON, DELOITTE konferences u.c.).
starptautiskā atpazīstamība

U16.3. Sekmēt zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību
16.3.1. Sadarbība ar zinātnes un pētniecības
institūcijām ģeodēzijas un kartogrāfijas jomā,
Visa pilsēta
Būvvalde
2019.–2020.
veicinot uzkrātās ģeotelpiskās informācijas
lietderīgu izmantošanu
U16.4. Nodrošināt pozitīvu Rīgas kā uzņēmējdarbības vietas atpazīstamību vietējām un starptautiskām uzņēmēju auditorijām
16.4.1. Dalība starptautisku forumu, semināru,
uzņēmēju vizīšu u.c. aktivitātēs, kā arī to
organizēšana un veidošana

Visa pilsēta

RD PAD

PB

Tiek nodrošināta izmantošanai aktuālā,
uzkrātā ģeotelpiskā informācija.

2019.–2020.

PB, PL, VB, ES

Nodrošināta dalība starptautisku, uzņēmēju
auditorijai veltītu pasākumu norisē.

2019.–2020.

PB, PL

Kontrolmērījumu veikšana. Informācijas un konsultāciju sniegšana datu uzturētājiem par
konstatētajām nepilnībām.

Nodrošināta dalība starptautisku pasākumu veiksmīgā norisē.
Ikgadēja dalība starptautiskajā nekustamo īpašumu un investīciju forumā/izstādē
“MIPIM” un ar to saistītajās aktivitātēs, iesaiste "Riga Venture Suumit" u.c. aktivitāšu
veidošanā un īstenošanā.

U16.5. Sekmēt Rīgas potenciāli konkurētspējīgo nozaru izaugsmi
U16.6. Veidot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības uzsākšanai un nozīmīgu privāto investīciju piesaistei
16.6.1. Informācijas apkopošana un uzturēšana
par nozīmīgākajiem uzņēmēju investīciju
projektiem pašvaldības administratīvajā teritorijā

Visa pilsēta

RD PAD
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Informācijas apkopojums par pilsētas
Turpināt iesākto darbu informācijas apkopošanā un uzturēšanā par nozīmīgākajiem
administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamā investīciju projektiem pašvaldības administratīvajā teritorijā.
īpašuma investīciju projektiem.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

16.6.2. Uzlabot un modernizēt GNSS EUPOSRĪGA (instrumenti, bāzes stacijas, tehniskais
nodrošinājums)

16.6.3. GNSS EUPOS-RĪGA iesaiste Rīgas
vietējā ģeodēziskajā tīklā, darbības optimizācija

16.6.4. Inženiertīklu ģeotelpiskās informācijas
aprites procesa izstrāde un informācijas apmaiņa
ar Rīgas pilsētā esošo inženiertīklu turētājiem

16.6.5. Topogrāfiskās (t.sk. inženiertīklu)
informācijas pārbaudes procesa optimizācija

Prioritārās apkaimes,
objekti

Rīga un GNSS EUPOSRĪGA validācijas teritorija

Rīga un GNSS EUPOSRĪGA validācijas teritorija

Visa pilsēta

Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji

RD PAD

RD PAD

RD PAD un
inženiertīklu turētāji

RD PAD

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

2019.–2020.

2019.–2020.

2019.–2020.

PB

PB

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Uzturēta un modernizēta sistēma un tās
tehniskais nodrošinājums, samazinātas
sistēmas uzturēšanas izmaksas un
komunikāciju bojājumu ietekme uz sistēmas
darbību.

Sadarbībā ar RD ITC apmaksāt programmatūras licenci.
Sakārtot sistēmas uzkrāto datu arhivēšanu (ārējie datu nesēji).
Regulāri uzlabot sistēmas darbības stabilitāti (virtuālā servera monitorings, GNSS iekārtu
modernizācijas nepieciešamība un iespējas u.tml.).

Nodrošināta nepieciešamā (augsta) precizitāte
un viendabīgums Rīgas pilsētā iegūtajiem
datiem.
Sistēmas izvietojuma konfigurācijas
optimizācija.
Jaunu lietotāju piesaiste validētajā teritorijā.
Uzturēšanas izmaksu optimizācija.

Ņemot vēra normatīvo aktu izmaiņas Latvijas GNSS sistēmu un datu pakalpojumu
politikā, izstrādāt EUPOS-RĪGA sistēmas datu pakalpojumu sniegšanas pamatprincipus
un organizēt sistēmas iesaisti Rīgas vietējā ģeodēziskajā tīklā.
Sagatavot un apstiprināt saistošos noteikumus par sistēmas datu pakalpojumiem un to
lietošanas nosacījumiem.
Sistēmas atpazīstamības veicināšana un jaunu lietotāju piesaiste.
Apzināt sadarbības iespējas ar tuvākajām pašvaldībām par sistēmas lietošanu un tās
uzturēšanu un nepieciešamības gadījumā paplašināt sistēmas darbības zonu.
Par sistēmas darbību regulāri papildināt un aktualizēt informāciju RD PAD mājas lapā.

PB

Pieejama precīzāka informācija augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzē par apakšzemes inženiertīkliem
dažādām vajadzībām (samazināts apvidus
pārbaužu skaits).
Vienādoti dati gan pašvaldības, gan
inženiertīklu turētāju datubāzēs.
Efektīva informācijas apmaiņa starp pašvaldību
un inženiertīklu turētājiem (vismaz 5).
Mazināti riski inženiertīklu izbūves procesā.
Saīsināti būvniecības procesa un ģeotelpiskās
informācijas pakalpojumu sniegšanas termiņi.

Turpināt sarunas par inženiertīklu ģeotelpiskās informācijas apmaiņas nepieciešamību ar
inženiertīklu turētājiem, ar kuriem šāda apmaiņa vēl nav nodrošināta.
Uzlabot un optimizēt datu apmaiņas procesus, izmantojot mūsdienīgus datu apmaiņas
risinājumus, formātus un servisus – WMS, WFS u.tml.
Papildināt pašvaldības topogrāfiskās informācijas datubāzes informāciju ar datu apmaiņas
procesā iegūtajiem datiem no inženiertīklu turētājiem.
Izpētīt ārvalstu pieredzi inženiertīklu informācijas ievākšanā un uzturēšanā
(piem.,Šveice–Cīrihe).

PB

Saīsināts topogrāfisko plānu pārbaudes process
un būvniecības process kopumā.
Uzlabota informācijas kvalitāte augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzē.

Regulāri aktualizēt topogrāfisko plānu pārbaudēs izmantotās programmatūras, kā arī
testēt jaunus risinājumus, lai uzlabotu pārbaudes ātrumu un kvalitāti.
Regulāri atjaunot un uzturēt darba vidi RD PAD un citos departamentos.
Veikt grozījumus Rīgas domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6 “Augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

16.6.6. Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla (VT)
uzturēšana (uzturēšanas procedūru, t.sk. punktu
pārvietošanas/ iznīcināšanas procedūru izstrāde,
datu uzkrāšana un aktualizācija)

Prioritārās apkaimes,
objekti

Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji

RD PAD

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

PB

60

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Pieejama aktuālākā informācija par VT
atjaunošanas un pilnveidošanas darbiem, kas
nepieciešama mērniecības procesam saistībā ar
administratīvās teritorijas attīstību.
2018.g. pabeigti VT pilnveidošanas darbi
teritorijās “Centrs”, "Grīziņkalns", “Torņakalns
- Āgenskalns” un daļā apkaimes “Maskavas
forštate”.
Pilnveidoti 249 Rīgas VT iekļauto bijušās
2.klases nivelēšanas tīkla punktu augstumi visā
Rīgas teritorijā.
Uzsākti VT pilnveidošanas darbi teritorijā
“Mežaparks”.
Lai nodrošinātu 1. klases nivelēšanas trases
Tīraine – Daugavgrīva ierīkošanu 2019.g.,
apsekoti 78 VT ģeodēziskie punkti un no jauna
ierīkoti 9 ģeodēziskie punkti ar zīmes tipu
“grunts repers”.

2019.gadā:
1.pabeigt VT pilnveidošanas darbus teritorijās “Vecrīga” un “Maskavas forštate”;
2.turpināt VT pilnveidošanu teritorijā “Mežaparks”;
3.uzsākt paaugstinātas precizitātes (2.klase) nivelēšanas tīkla izveidošanu;
4.uzsākt Rīgas kvaziģeoīda modeļa izveidošanu;
5.sadarbībā ar RD Satiksmes departamentu uzsākt VT segmentu atjaunošanu teritorijās
("Centrs" un "Grīziņkalns"), kur ielu seguma nomaiņas laikā masveidā ir iznīcināti VT
punkti.
No 2019.gada līdz 2020.gadam:
1.izstrādāt RD saistošos noteikumus “Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla saistošie noteikumi”,
kuros tiek noteikta VT uzraudzība, uzturēšana, kā arī rīcības plāns nesaskaņotos VT
punktu iznīcināšanas gadījumos, kā arī tiek paredzēta iznīcināto VT punktu atjaunošanas
kārtība;
2.sadarbībā ar RD Finanšu departamentu nodot grāmatvedības uzskaitē VT pilnveidotos
punktus.
2020.gadā :
1.pabeigt VT pilnveidošanu teritorijā “Mežaparks”;
2.pabeigt paaugstinātas precizitātes (2.klase) nivelēšanas tīkla izveidošanu;
3.pabeigt Rīgas kvaziģeoīda modeļa izveidošanu;
4.Noteikt nākamās Rīgas pilsētas teritorijas, kurās jāpilnveido VT.
Regulāri aktualizēt un uzturēt datus par VT punktiem un nodrošināt iespēju lietotājiem
piekļūt nepieciešamajai informācijai

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV17 Augoša daudzprofilu osta
U17.1. Paaugstināt kuģu ceļu un ar to saistītās infrastruktūras kapacitāti
17.1.1. Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā
– rekonstrukcijas II kārta

Rīgas brīvostas
pārvalde

Atbilstoši ostas
attīstības plāniem

17.1.2. Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz
Kundziņsalu

Rīgas brīvostas
pārvalde

Atbilstoši ostas
attīstības plāniem

Kohēzijas fonds,
Rīgas brīvostas
pārvaldes budžets

Tiek nodrošināts Kundziņsalas tiešs
savienojums ar Rīgas pilsētas arteriālo ceļu
tīklu, uzlabota transporta mobilitāte ostas
teritorijā, kravu transporta un iedzīvotāju
piekļuve Kundziņsalai.

17.2.1. Ostu pārvaldības sistēmas efektivizācija

Rīgas brīvostas
pārvalde

Atbilstoši ostas
attīstības plāniem

Rīgas brīvostas
pārvaldes budžets,
publiskie

Modernizētas Rīgas brīvostas pārvaldes
elektroniskās lietvedības sistēmas.

Sistēmu modernizēšana, ieviešana.

17.2.2. Projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu
salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra"
īstenošanas atbalstīšana

Rīgas brīvostas
pārvalde

Atbilstoši ostas
attīstības plāniem

Rīgas brīvostas
pārvalde, PL,
publiskie

Tiek pārtraukta piesārņojošo beramkravu
kraušana Andrejostā un Eksportostā.

2019.g. – kravu kraušanas uzsākšana Krievu salā.

17.4.1. Informācija starptautiskās izstādēs par
investīciju piesaistes iespējām Rīgas ostā

Rīgas brīvostas
pārvalde

Atbilstoši ostas
attīstības plāniem

Rīgas brīvostas
pārvaldes budžets

Jaunu potenciālo klientu piesaiste Latvijai un Dalība starptautiskajās izstādēs, konferencē, apmaiņas programmās, delegāciju
Rīgas brīvostas teritorijai.
uzņemšana, informatīvo materiālu un reklāmu sagatavošana, izplatīšana.

17.4.2. Informācijas popularizēšana par kravu
apkalpošanas iespējām Rīgas ostā

Rīgas brīvostas
pārvalde

Atbilstoši ostas
attīstības plāniem

Rīgas brīvostas
pārvaldes budžets

Jaunu potenciālo klientu piesaiste Latvijai un Dalība starptautiskajās izstādēs, konferencē, apmaiņas programmās, delegāciju
Rīgas brīvostas uzņēmējiem.
uzņemšana, informatīvo materiālu un reklāmu sagatavošana, izplatīšana.

17.4.3. Rīgas kā jūras pasažieru transportam
pievilcīgas galamērķa pilsētas popularizēšana

Rīgas brīvostas
pārvalde

Atbilstoši ostas
attīstības plāniem

Rīgas brīvostas
pārvalde, PB

Jaunu pasažieru piesaiste.

Uzturēts dziļums drošas navigācijas prasībām. Hidrotehniskie darbi.

2019.g. – iepirkums, būvdarbi.

U17.2. Sekmēt ostas uzņēmumu attīstību

U17.3. Sekmēt rūpniecības un loģistikas centru attīstību brīvostas teritorijā
U17.4. Popularizēt Rīgas brīvostas iespējas starptautiskā mērogā

Dalība starptautiskajās izstādēs, konferencē, apmaiņas programmās, delegāciju
uzņemšana, informatīvo materiālu un reklāmu sagatavošana, izplatīšana.

U17.5. Sadarboties ar pieostas apkaimēm
17.5.1. Kultūras projekti apkaimēs, kas robežojas
ar ostas teritoriju

Vecmīlgrāvis,
Daugavgrīva, Bolderāja,
Sarkandaugava,
Kundziņsala, Mangaļsala,
Mīlgrāvis

Rīgas brīvostas
pārvalde,
izpilddirekcijas

2019.–2020.

PB, Rīgas brīvostas
pārvaldes budžets

Atbalstīti dažādi kultūras projekti.

Ostas svētki, Latvijas Lielās talkas pasākumi, apkaimju kultūras, sporta, labiekārtošanas
un sociālie projekti.

17.5.2. Labiekārtošanas pasākumi pieostas
apkaimēs

Vecmīlgrāvis,
Daugavgrīva, Bolderāja,
Sarkandaugava,
Kundziņsala, Mangaļsala,
Mīlgrāvis

Rīgas brīvostas
pārvalde,
izpilddirekcijas

2019.–2020.

PB, Rīgas brīvostas
pārvaldes budžets

Labiekārtotas pieostas apkaimes.

Lietus kanalizācijas izlaides izbūve Kundziņsalā Sarkandaugavas caurtecē.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums
U18.1. Veicināt tūrisma attīstību
18.1.1. Pašvaldības tūrisma informācijas centra
darbības nodrošināšana un attīstība

Visa pilsēta

RTAB

2019.-2020.

PB

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

RTAB

2019.–2020.

PB, PL

18.1.3. Darījumu tūrisma atbalstīšana

RTAB

2019.–2020.

PB, PL

18.1.4. Uz eksportu orientētu tūrisma produktu
veidošana, izmantojot reģionu unikālo, dabas un
kultūrvēsturisko mantojumu, reģionos izveidoto
infrastruktūru un kurortoloģijas pakalpojumu
potenciālu

Visa pilsēta

18.1.5. Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs

RPA "Rīgas
pieminekļu
aģentūra"

2019.–2020.

PB

Tiek nodrošināta kvalitatīvas informācijas
sniegšana tūristiem, augsts servisa līmenis.

Pašvaldības tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšana un attīstība.

Rīgas pilsēta ir viegli atpazīstama primārajos
Rīgas pilsētas reklāmas kampaņu izstrāde un realizēšana primārajos mērķa tirgos, mediju
mērķa tirgos kā populārs tūrisma galamērķis ar
pārstāvju vizīšu organizēšana.
kvalitatīvu daudzpusīgu piedāvājumu.

Rīga ir populāra konferenču, kongresu un
korporatīvo pasākumu norises vieta.
Izveidoti tematiskie tūrisma maršruti ar
pilsētvidē esošajiem pieminekļiem,
memoriāliem un vides objektiem.

Dalība profesionālajās darījumu un pasākumu tūrisma izstādēs un kontaktbiržās.
Dalība starptautiskajā kongresu un konferenču organizatoru asociācijā ICCA.
Publikācijas par Rīgu nozares žurnālos un katalogos.
Informatīvo materiālu izgatvošana par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pieminekļu
aģentūra" pārvaldījumā esošajiem objektiem.
Informatīvo zīmju uzlikšana pie objektiem.

Katru gadu tiek nodrošināta dalība vismaz 4–6
Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs.
lielākajās nozares tūrisma izstādēs.

RTAB

2019.–2020.

PB

ZI

2019.–2020.

ES, PB

RTAB

2019.–2020.

PB

18.3.1. Dalība starptautiskajā konferenču un
kongresu asociācijā (ICCA)

RTAB

2019.–2020.

PB

Rīga ir atpazīstama kā nozīmīgs konferenču
un kongresu rīkošanas centrs.

Dalība starptautiskajā konferenču un kongresu asociācijā (ICCA).

18.3.2. Profesionālu asociāciju un kongresu
rīkotāju uzņemšana Rīgā

RTAB

2019.–2020.

PB

Rīga ir atpazīstama kā nozīmīgs konferenču
un kongresu rīkošanas centrs.

Profesionālu asociāciju un kongresu rīkotāju uzņemšana Rīgā.

RTAB

2019.–2020.

PB, PL

18.1.6. Mangaļsalas krasta baterijas
nocietinājumu izveidošana par tūrisma objektu

Mangaļsala

Izveidots jauns tūrisma objekts, uzlabota
Mangaļsalas infrastruktūra.

2019.g. plānots izstrādāt tehnisko projektu.

U18.2. Rīkot un atbalstīt starptautiskus pasākumus
18.2.1. Dalība starptautiskajās kongresu,
konferenču un korporatīvo pasākumu rīkotāju
izstādēs

Katru gadu tiek nodrošināta dalība 2 lielākajās
nozares izstādēs Frankfurtē (IMEX) un
Dalība starptautiskajās kongresu, konferenču un korporatīvo pasākumu rīkotāju izstādēs.
Barselonā (EIBTM).

U18.3. Atbalstīt darījumu tūrisma (izstāžu, konferenču u.c.) infrastruktūras paplašināšanu

U18.4. Veicināt kruīzu kuģu ienākšanu Rīgas ostā
18.4.1. Dalība starptautiskajās kruīzu kuģu
kompāniju izstādēs
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Palielināts Rīgā ienākošo kruīzu kuģu skaits. Dalība starptautiskajā kruīzu nozares izstādē "Seatrade Cruise Global".

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
U19.1. Nepārtraukti pilnveidot pašvaldības sniegtos pakalpojumus un veiktās funkcijas

19.1.1. Priekšlikumu sniegšana pakalpojumu
pārvaldības sistēmas pilnveidošanai

RD Apmeklētāju
pieņemšanas centrs
un atbildīgās
iestādes

2019.–2020.

PB

Pilnveidota pakalpojumu pārvaldības sistēma.

19.1.2. Klientu apkalpošanas tīkla pilnveidošana,
vadoties pēc "Vienas pieturas aģentūras" principa

Atbildīgās iestādes
(pakalpojumu
turētāji), RD
Apmeklētāju
pieņemšanas centrs

2019.–2020.

PB

Klientu apkalpošana pilsētā tiek īstenota pēc Jaunu pakalpojumu piesaiste, sniedzot klientiem iespēju tos pieprasīt un saņemt RD
"Vienas pieturas aģentūras" principa.
Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

19.1.3. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
izvietoto afišu stabu un stendu tīklu sakārtošana
un uzturēšana atbilstoši mūsdienīgas pilsētvides
estētiskajām prasībām

Būvvalde

19.1.4. Reklāmas objektu un vasaras kafejnīcu
projektu saskaņošana un kontrole

Būvvalde

2019.–2020.

2019.–2020.

PB

Pilsētvides sakārtošana un mūsdienīgas
estētiskās pilsētvides veidošana.

PB

Reklāmas un vasaras kafejnīcu projektu
saskaņošana un atbilstības pārbaude normatīvo
aktu prasībām. Veicināt mūsdienīgu reklāmas
objektu izvietošanu pilsētvidē.

PB

Pakalpojumu pieejamības palielinājums,
administratīvā sloga samazinājums,
RPP darbinieku darba efektivitātes
palielinājums, klientu ērtību palielināšana,
pašvaldības darba caurskatāmības
palielināšana.

Pastāvīgs darbs pakalpojumu pārvaldības sistēmas pilnveidošanai atbilstoši valstī un
Rīgas pilsētas pašvaldībā noteiktajām vadlīnijām.

Sadarbībā ar afišu izvietotājiem veicināt kvalitatīvu afišu iesniegšanu un izlīmēšanu uz
afišu stabiem un stendiem.
Demontēt un saremontēt fiziski un morāli novecojušos afišu stabus un stendus.
Veikt preventīvu afišu stabu un stendu apsekošanu un novērtējumu, nepieciešamības
gadījumā veicot attiecīgās darbības to atjaunošanai.
Veicināt jaunu afišu stabu un stendu izvietošanu pilsētvidē.

Veicot vasaras kafejnīcu kontroli, pastiprinātu uzmanību pievērst saskaņotā kafejnīcas
projekta atbilstībai dabā un vides pieejamības jautājumiem.
Veicot reklāmas projektu saskaņošanu, pastiprinātu uzmanību pievērst reklāmas objektu
izvietojumam uz patvaļīgi celtām ēkām vai ēkām, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība
neatbilstoši projektā paredzētajam lietošanas veidam, un nepieļaut šādu reklāmas objektu
izvietošanu.

U19.2. Nodrošināt efektīvu, centralizētu IKT atbalsta funkciju pašvaldībā

Visa pilsēta

RD struktūrvienības
sadarbībā ar RD
ITC

19.2.2. RDVIS sistēmu attīstība

Visa pilsēta

RD struktūrvienības
sadarbībā ar RD
ITC

2019.–2020.

PB

19.2.3. Rīgas pašvaldības deputātu darba
nodrošināšana

Visa pilsēta

RD ITC

2019.–2020.

PB

19.2.1. E–pakalpojumu attīstība

2019.–2020.
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E–pakalpojumu attīstība un izstrāde atbilstoši piešķirtajam finansējumam un
struktūrvienību pieprasījumiem.

Nodrošināts pašvaldības funkciju vai darbības
jomu atbalsts – IS integrējas ar citām sistēmām
RDVIS sistēmu attīstība un izstrāde atbilstoši piešķirtajam finansējumam un
ar minimālā skaitā esošu, skaidri definētu,
struktūrvienību pieprasījumiem.
dokumentētu un kontrolētu saskarņu palīdzību.
Palielināts elektronisko dokumentu īpatsvars.

Nomainīta balsošanas sistēma.

Pēc finansējuma piešķiršanas organizēt sēžu pārvaldības atbalsta sistēmas nomaiņas
iepirkumu.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

19.2.4. Datorparka atjaunošana

Visa pilsēta

RD ITC

2019.–2020.

PB

19.2.5. Mobilo darba vietu ieviešana

Visa pilsēta

RD ITC

2019.–2020.

PB

19.2.6. IKT infrastruktūras rezervēšana

Visa pilsēta

RD ITC

2019.–2020.

PB

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji
Panākts, ka vidējais datoru vecums RPP
struktūrvienībās – 5 gadi, novērsta situācija,
kad nevar pāriet uz jaunām programmatūras
versijām, jo datoru veiktspēja neatbilst
prasībām.

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Atbilstoši piešķirtajam finansējumam datorparka atjaunošana.

Noteiktu lietotāju grupu produktivitātes
palielināšanās, pilnvērtīgi strādājot neatrodoties Piemērotākā risinājuma izvēle un testēšana, pilotprojekta realizācija.
darba vietā.
Infrastruktūras drošības paaugstināšana.

Situācijas analīzes veikšana. Pēc finansējuma piesaistes tiks organizēta projekta
pasūtīšana un iepirkuma veikšana.

19.2.7. Datu pārraides tīkla modernizācija

Visa pilsēta

RD ITC

2019.–2020.

PB

Novērsti pārtraukumi IKT pakalpojumu
piegādē,
Vienota tīkla vadības un uzraudzības risinājuma ieviešana, tīkla sadale pēc pakalpojuma
paaugstināti veiktspējas rādītāji,
pieejamības līmeņiem iestādēs.
nodrošināta tīkla pieejamības nepārtrauktība un
efektīva drošības pārvaldība.

19.2.8. Drukas iekārtu optimizācija

Visa pilsēta

RD ITC,
struktūrvienības

2019.–2020.

PB

Nodrošināta efektīva drukas materiālu
Drukas iekārtu pārvaldības sistēmas iepirkuma veikšana, drukas iekārtu apsekošana un
izmantošana, samazināts nelietderīgo izdruku
pakāpeniska sistēmas ieviešana pašvaldības iestādēs.
skaits. Optimāls drukas iekārtu izvietojums.

19.2.9. Administratīvo IS ieviešana izglītības
iestādēs

Visa pilsēta

RD IKSD
(sadarbībā ar RD
ITC)

2019.–2020.

PB

64

Rīgas pilsētas pašvaldības vienoto
administratīvo procesu ieviešana izglītības
iestādēs.
Izglītības iestāžu administrācijas darba
efektivitātes palielināšana,
izglītības iestāžu pārraudzības un koordinācijas
Papildu funkcionalitātes izstrāde atbilstoši piešķirtajam finansējumam un izglītības
uzlabošana,
iestādēm saistošiem valsts un pašvaldības dokumentiem.
kvalitatīvas, savlaicīgas un vienotas
informācijas par izglītojamiem (un to statusu)
pieejamības nodrošināšana citām institūcijām.
Pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma
kontroles uzlabošana.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

RD IKSD

19.2.10. Mācību procesa sistēmu nodrošināšana
skolās

2019.–2020.

PB

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Mācību procesa sistēmas skolās var iedalīt mācību procesu atbalstošajās un skolas
pārvaldību atbalstošajās. Mācību procesam – "Mācību mākonis" (mācību materiālu
resurss, t.sk. savi un kolēģu veidotie materiāli; skolēnu patstāvīgā darba organizēšana;
pārskats par skolēnu mācību aktivitāti un sasniegtiem rezultātiem), tā turpmākā
uzturēšana un izmantošana. Mācību procesa efektivitātes uzlabošanai dažādu inovatīvu
e–resursu atbalstošās sistēmas – piem., google servisu, mācību sociālo tīklu "Mykoob" un
Mācību procesa kvalitātes (modernu apmācības
e–klases sistēmu izmantošana – vecāku informētībai, pedagogiem skolas ikdienas darba
metožu izmantošana) uzlabošana,
automatizēšanai, atskaišu sagatavošanai.
mācību procesa efektivitātes uzlabošana
Pārvaldībā izmantojamo sistēmu attīstības plānošana notiek sadarbībā ar RD ITC
(pedagogiem mazāk laika jāvelta
atbilstoši vajadzībām.
tehniskam/administratīvam darbam),
komunikācijas uzlabošana starp pedagogiem,
skolēniem un vecākiem.

Atbalsta sniegšana mācību procesam, mākoņrīki un standarta programmas licences
skolēniem un pedagogiem.

RD ITC

19.2.11. Izglītības iestāžu IKT infrastruktūras
uzlabošana

19.2.12. Aprūpes darba atbalsta IS izveide

19.2.13. E–pakalpojumu sociālajā jomā attīstība

19.2.14. Sociālās palīdzības un pakalpojumu
lietojuprogrammas pārbūve un e-vaučeru sistēmas
izveide

Visa pilsēta

Visa pilsēta

Visa pilsēta

RD IKSD

2019.–2020.

RD LD, RD ITC

2019.–2020.

RD LD

RD LD

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

2019.–2020.

2019.–2020.

PB

IKT uzturēšana, lokālo datortīklu un sakaru modernizācija, Wi-Fi ierīkošana. 2019.g.
tīkla un sakaru modernizācijai plānotais finansējums - 256 996 EUR, datortehnikas
Administratīvo un mācību procesu atbalstošo (datori, projektori, planšetdatori) iegādei - 968 184 EUR.
IS darba, kā arī saistīto procesu pilnveidojumu Nākamajos periodos jāparedz līdzīgs finansējums (atkarībā no iegādājamās datortehnikas
nodrošinājums.
un PB iespējām) līdz tiks nomainīts viss novecojušais datorparks, iegādāta moderna
datortehnika un modernizēta tīklu infrastruktūra.

PB

Sociālā pakalpojuma efektivitātes uzlabošana
SAC un RP BJC, administratīvā sloga
Pēc finansējuma piešķiršanas organizēt lietojumprogrammas izstrādi un ieviešanu.
mazināšana.

PB

PB

65

Digitalizēta sociālo pakalpojumu
administrēšana,
administratīvā sloga samazinājums,
RPP darbinieku darba efektivitātes
palielinājums, uzlaboti sociālo pakalpojumu
piešķiršanas un administrēšanas procesi.

Sociālās palīdzības un pakalpojumu
piešķiršanas, uzskaites un administrēšanas
efektivitātes palielināšana.
Kvalitatīvas, savlaicīgas un vienotas
informācijas par sociālo statusu pieejamības
nodrošināšana citām institūcijām.

Sociālo pakalpojumu elektroniskās rindas sistēmas ieviešana mājokļa pielāgošanai, grupu
dzīvokļa, pansijas un ģimenes asistenta pakalpojumam.
SOPA sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskās sistēmas attīstīšana (sociālo
pakalpojumu atskaišu iesniegšana, apkopošana).
Klientu vajadzību pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem izvērtēšanas elektroniskās
administrēšanas sistēmas ieviešana.
Valsts finansētā asistenta pakalpojuma administrēšanas elektroniskās sistēmas attīstīšana.
Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām – pašvaldības sociālo pakalpojumu
sniedzēju sociālā darbinieka elektroniskās klienta lietas izveide, t.sk. klientu sociālās
funkcionēšanas izvērtēšanas elektroniskās sistēmas attīstīšana.

2020.g. - nodrošināta samaksa par transporta pakalpojumiem personām ar funkcionāliem
traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ar e-karti.
2019.g., 2020.g. – atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
Veikt analīzi par iespējamajiem risinājumiem un plānot ieviešanas pasākumus.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

19.2.15. Rīgas pilsētas atkritumu ražotāju vadības
attīstība (PARIS)

Visa pilsēta

RD MVD, RD ITC

2019.–2020.

PB

19.2.16. Lietojumprogrammas izstrāde ielu un
zemesgabalu apstādījumu un to kopšanas uzskaitei

Visa pilsēta

RD MVD, RD ITC

2019.–2020.

PB

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu
Prasību aktualizēšana un lietojumprogrammas izmaiņu izstrādes organizēšana.

Atkritumu ražotāju vadības pilnveidošana.

Noslēdzoties publiskās un privātās partnerības procedūrai atkritumu apsaimniekošanas
jomā pilsētā, organizēt sistēmas izstrādi un ieviešanu.

Nodrošināta ielu un zemesgabalu apstādījumu
Pēc finansējuma piešķiršanas organizēt sistēmas izstrādi un ieviešanu.
un to kopšanas uzskaite.
Finansējuma trūkuma dēļ 2017. un 2018.g. sistēma netika izstrādāta un ieviesta. RD ITC
šobrīd realizē ERAF 2014.-2020.g. plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa 2.2.1.
“Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes
un privātā sektora mijiedarbību” projektu “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības
Nodrošināta suņu turēšanas nodevu iemaksu
risinājums”, kura ietvaros paredzēts pilnveidot e-pakalpojumu “Pašvaldības nodevas par
uzskaite un kontrole.
suņa turēšanu nomaksa” un uzlabot arī nodevas par suņu turēšanu pašvaldībā
administrēšanas sistēmu. Pēc projekta noslēgšanās 2020.g. tiks izvērtēta sistēmas
pilnveidošanas un pielāgošanas nepieciešamība RD MVD izvirzītajām prasībām un
pārrēķināti nepieciešamie līdzekļi mērķa sasniegšanai.

19.2.17. IS izstrāde suņu turēšanas nodevu
iemaksu uzskaitei

Visa pilsēta

RD MVD, RD ITC

2019.–2020.

PB

19.2.18. Interneta pieslēgumu attīstība Rīgas
pilsētas pašvaldības kapsētās

Visa pilsēta

RD MVD, RD ITC

2019.–2020.

PB

Interneta nodrošinājuma uzlabošana.

Atbilstoši piešķirtajam finansējumam tiks ierīkotas optiskās līnijas Gaujas ielā 12 un
Aizsaules ielā 1.

19.2.19. Kapa vietu uzskaites
lietojumprogrammas attīstība

Visa pilsēta

RD MVD, RD ITC

2019.–2020.

PB

Kapavietu uzskaites un pakalpojumu
sniegšanas uzlabošana.

Pēc prasību apzināšanas un finansējuma piešķiršanas organizēt sistēmas izstrādi un
ieviešanu.

Tehnoloģiski vienota videonovērošanas
risinājuma izveidošana, videonovērošanas
teritorijas aptvēruma palielināšana, kas
sekmētu drošības palielināšanos.

Tehnisko resursu iegāde, datu uzglabāšanas risinājuma izveide un videonovērošanas
centra modernizācija. Turpināt RPP lokālo objektu integrāciju vienotajā
videonovērošanas sistēmā.
Videonovērošanas teritorijas aptvēruma palielināšana atbilstoši piešķirajam
finansējumam.

19.2.20. Videonovērošanas risinājuma izveide

Visa pilsēta

RPP, RD ITC

2019.–2020.

PB

19.2.21. RDVIS UDV Pirmpirkuma reģistra
interfeiss datu nodošanai uz VVDZ

Visa pilsēta

RD ĪD, RD ITC

2019.–2020.

PB

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izskatīšanas
procesa uzskaites uzlabošana, klientu ērtību Pēc finansējuma piešķiršanas organizēt risinājuma izstrādi un ieviešanu.
palielināšana.
Nodrošināta pašvaldības ģeotelpiskās
informācijas efektīva uzturēšana un aprite, t.sk.
droša un ērta ģeotelpiskās informācijas
publicēšana iedzīvotājiem un citiem ārējiem
lietotājiem.

19.2.22. Pašvaldības ģeotelpiskās informācijas
sistēmas (ĢIS) attīstība

Visa pilsēta

RD PAD sadarbībā
ar RD ITC

2019.–2020.

PB
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Sadarbībā ar RD ITC piedalīties un veikt ĢIS atjaunošanu, t.sk. datu migrāciju no vecā
risinājuma (Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas) uz jauno risinājumu.
Apzināt ģeotelpiskās informācijas veidotājus un uzturētājus RD struktūrvienībās un to
uzturētos datus.
Strukturēt ģeotelpisko informāciju un izstrādāt metadatus, apkopojot tos metadatu
katalogā.
Pašvaldības darbiniekiem nodrošināta piekļuve
Sadarbībā ar RD ITC izstrādāt ģeotelpiskās informācijas aprites un infrastruktūras, t.sk.
informācijai par pašvaldībā uzturētajiem
ĢIS normatīvo regulējumu pašvaldībā, nosakot struktūrvienību tiesības un pienākumus
ģeotelpiskajiem datiem un nodrošināta
ģeotelpiskās informācijas apritē.
piekļuve šiem datiem.
1.posmā izveidot portālu iekšējiem lietotājiem – RD struktūrvienībām.
2.posmā izveidot portālu ārējiem lietotājiem – iedzīvotāji un citi lietotāji.
Droša un ērta ģeotelpiskās informācijas
Izveidot štata vietu RD PAD, lai nodrošinātu ĢIS resursu turētāja pienākumu izpildi.
apmaiņa ar citām (iekšējām, ārējām) sistēmām.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

19.2.23. Ģeotelpiskās informācijas
e–pakalpojumi (ārējie klienti)

19.2.24. Ģeotelpiskās informācijas aprites
uzlabošana RD (kopīga izmantošana–iekšējā
aprite pašvaldībā un sadarbība ar valsts
institūcijām)

Prioritārās apkaimes,
objekti

Visa pilsēta

Visa pilsēta

19.2.25. Satiksmes vadības centra sistēmas
attīstība

19.2.26. Tiesvedību atbalsta lietojumprogrammas
izveide

Atbildīgie
izpildītāji

RD PAD

RD PAD

RD SD

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

2019.–2020.

2019.–2020.

PB

PB

PB

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Samazināts administratīvais slogs pašvaldības
darbiniekiem un samazināts ģeotelpiskās
informācijas pakalpojumu izpildes laiks.
Droša un ērta ģeotelpiskās informācijas
apmaiņa ar fiziskām un juridiskām personām.
Nodrošināti moderni risinājumi pakalpojumu
sniegšanai pašvaldībā.

Uzlabot un pilnveidot esošo e-pakalpojumu funkcionalitāti, t.sk. izmantojot valsts
sistēmu risinājumus, piem., Latvijas vienoto ģeoportālu Geolatvija.lv.
Izvērtēt iespēju ieviest viedos pakalpojumus ģeotelpiskās informācijas apritē.
Izpētīt iespējas automatizēt un interneta pārlūkā integrēt topogrāfisko plānu noformējuma
atbilstības pārbaudes funkciju.
Atjaunot un ieviest WMS, WFS servisus.

Izveidota vienota ģeotelpiskās informācijas
glabātuve un piekļuve ģeotelpiskajai
informācijai.

Regulāri aktualizēt datus un papildināt ar jauniem datiem ģeotelpisko datu krātuvi uz RD
servera \\maiss\dati\gis.
Sadarbībā ar RD ITC uzturēt lietotāju tiesības piekļuvei datiem uz RD servera.
Sadarbībā ar RD ITC izveidot vienotu centralizētu ģeotelpiskās informācijas izplatīšanas
un piekļuves risinājumu (Portālu).
Sekot līdzi valsts sistēmu (Geolatvija.lv, TAPIS (Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēma), ATIS (Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma), BIS u.c.)
iespējām tās (datus) savietot ar pašvaldības sistēmām.

Operatīvas informācijas iegūšana par satiksmi
pilsētā,
Uzstādīt 6 videonovērošanas kameras Rīgas pilsētas ielās.
ceļu satiksmes negadījumu novēršanas
Uzstādīt 35 detektorus 25 luksoforu objektos signālplāna adaptīvās vadības
operatīva vadība,
nodrošināšanai.
satiksmes plūsmu optimizēšanas iespēju
nodrošināšana.

RD Juridiskā
pārvalde, RD ITC
Visa pilsēta

Sistēmas prasību specificēšana, saskaņošana ar iesaistītām pusēm, iepirkuma veikšana un
sistēmas izveide.
2019.–2020.

PB

Uzlabots darbs saistībā ar RPP tiesvedībām.

RD MVD

2019.–2020.

PB

Realizēta BIS un RDVIS sasaiste.
Būvuzraudzības procesa elektronizēšana/
2019.g. parakstīts sadarbības līgums par BIS ieviešanu Rīgas pilsētas pašvaldībā. Jauna
pilnveidošana, elektroniska būvprojektu u.c. būvniecības procesa saskaņošanas un izvērtēšanas realizēšana (BIS) 2019.g. laikā.
dokumentu saskaņošana. Būvniecībā iesaistīto
pušu darba modernizēšana un atvieglošana. BIS un RDVIS sasaistes pilnveidošanas prasību sagatavošana. Organizēt papildu
funkcionalitātes izstrādes.

Būvvalde
19.2.27. Būvniecības informācijas sistēmas (BIS)
sasaistes ar RDVIS attīstība
sadarbībā ar RD
ITC

19.2.28. Rīcības un investīciju plānu
aktualizēšanas risinājuma izveide

Visa pilsēta

RD PAD sadarbībā
ar RD ITC

2019.–2020.

PB

Rīcības plāna un Investīciju plāna uzturēšanas
un stratēģijas sīstenošanas uzraudzības
Organizēt risinājuma izstrādi un ieviešanu.
uzlabošana. Manuālo darbību minimizēšana.

19.2.29. Būvvaldes arhīva digitalizēšana

Visa pilsēta

Būvvalde sadarbībā
ar RD ITC

2019.–2020.

PB

Datu sagabāšanas un pieejamības uzlabošana. Organizēt risinājuma izstrādi un ieviešanu.
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Uzdevumi (U)

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

19.2.30. Kultūras mantojuma saglabāšanas
risinājuma izveide (UNESCO)

Visa pilsēta

Būvvalde sadarbībā
ar RD ITC

2019.–2020.

PB

19.2.31. Transporta būvju izmantošanas kontroles
administrēšanas risinājuma izveide

Visa pilsēta

RD SD sadarbībā ar
RD ITC

2019.–2020.

PB

19.2.32. Pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas lietojumprogrammas izveide

Visa pilsēta

RD SD sadarbībā ar
RD ITC

2019.–2020.

PB

Pilnveidots pasažieru komercpārvadājumu
licencēšanas un administrēšanas process.

19.2.33. Decentralizētās kanalizācijas
administrēšanas risinājums

Visa pilsēta

RD ITC sadarbībā
ar RD MVD

2019.–2020.

PB

Notekūdeņu apsaimniekošanas prasību
ievērošanas kontrole.

19.2.34. RDVIS UDV Elektroniskie
nostiprinājumu lūgumi Zemesgrāmatu nodaļai

Visa pilsēta

RD ITC sadarbībā
ar RD MVD, RD
ĪD

2019.–2020.

PB

19.2.35. Jaunas resursu vadības sistēmas (RVS)
ieviešana

Visa pilsēta

RD FD sadarbībā ar
RD ITC

2019.–2020.

PB

Pasākumi, aktivitātes

19.2.36. Identitātes pārvaldības risinājuma
ieviešana

19.2.37. Pašvaldību klientu informācijas
pārvaldības risinājums (PKIP projekts)

19.2.38. Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu
vienotā platforma

Visa pilsēta

Visa pilsēta

Visa pilsēta

RD ITC

RD ITC

RD Sabiedrisko
attiecību nodaļa
sadarbībā ar RD
ITC un Valsts
kanceleju

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

2019.–2020.

2019.–2020.

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji
Kultūrvēsturisko objektu saglabāšanas un
sabiedrības informētības veicināšana.

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu
Organizēt risinājuma izstrādi un ieviešanu.

Transporta būvju izmantošanas kontroles un
aizsardzības nodrošināšana. Izsniegto atļauju Organizēt risinājuma izstrādi un ieviešanu.
efektīva pārvaldība.
Organizēt risinājuma izstrādi un ieviešanu.

Organizēt risinājuma pilnveidošanas un uzturēšanas procesu.

Normatīvo aktu prasību ieviešanas īstenošana.
Risinājuma lietošanas ergonomikas
Organizēt risinājuma izstrādi un ieviešanu.
uzlabošana.
Grāmatvedības un rēķinu apstrādes procesu
IKT atbalsta pilnveidošana un optimizācija.

Organizēt risinājuma izstrādi un ieviešanu.

PB

Visās RD pamatdarbības lietojumprogrammās
izmanto vienotu autentifikācijas mehānismu.
Tiek nodoršināta centralizēta lietotāju
Organizēt risinājuma izstrādi un ieviešanu.
identitātes kontrole un pārvaldība un uzlabota
drošība.

ES

Izveidota pašvaldību klientu informācijas
pārvaldības platforma (PKIP platforma), lai
nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas un
pārvaldības darba plūsmu efektīvu izpildi, kā
arī datu apmaiņu ar centralizētiem
Organizēt risinājuma piegādes iepirkumus, veikt risinājuma izstrādes koordinēšanu un
koplietošanas risinājumiem.
ieviešanu.
Pašvaldību e-pakalpojumu attīstība.
Izveidoti datu apmaiņas risinājumi ar Valsts un
pašvaldību vienoto klientu apaklpošanas centra
informācijas sistēmu pašvaldības pakalpojumu
sniegšanas atbalstam.

ES

Līdz 2021.g. radīt vienotu, centralizētu valsts
pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības
risinājumu, kas sniedz priekšnoteikumus
publiski radītas informācijas vienkāršākai un
saprotamākai pieejamībai sabiedrībai.
Uzlabot iestāžu tīmekļvietņu piekļūstamību, Interešu pārstāvība valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas prasību
īstenojot ES Direktīvas prasības, tādējādi
definēšanā un izstrādē. Piltoprojekta testēšana un ieviešana.
sniedzot iespēju publiski radītās informācijas
pieejamībai visām sabiedrības grupām,
ieskaitot cilvēkus ar invaliditāti.
Nodrošināts efektīvs resursu izlietojums valsts
un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu pārvaldībā.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Veikti pašvaldības lietojumprogrammu
pielāgojumi un datu apmaiņas risinājuma
Pārstāvēt pašvaldības intereses Kadastra IS izmaiņas projekta darba grupās. Novērtēt
izmaiņas, ko izraisījušas Valsts zemes dienesta potenciālo Kadastra IS izmaiņu ietekmi uz pašvaldības datu apmaiņu.
Kadastra IS arhitektūras izmaiņas.

19.2.39. Kadastra IS datu apmaiņas risinājuma
attīstība

Visa pilsēta

RD ITC

2019.–2020.

PB

19.2.40. Atvieglojumu sistēma (AVIS)

Visa pilsēta

RD ITC sadarbībā
ar RD SD

2019.–2020.

PB

19.2.41. Mākoņpakalpojuma izvērtēšana

Visa pilsēta

RD ITC

2019.–2020.

PB

19.2.42. IKT pakalpojumu pieejamības
paaugstināšana

Visa pilsēta

RD ITC

2019.–2020.

PB

Uzlabota IKT pakalpojumu pieejamība.

19.2.43. Apsardzes un durvju piekļuves kontroles
sistēmas modernizēšana

Visa pilsēta

RD ITC

2019.–2020.

PB

Tehnisko iekārtu drošības un darbības
paaugstināšanas nodrošināšana.

19.2.44. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu
lietojumprogrammas (CSOTL) attīstība

Visa pilsēta

RD SD sadarbībā ar
RD ITC

2019.–2020.

PB

Uzlabots satiksmes organizācijas tehnisko
līdzekļu uzskaites un pārvaldības process.

Sniegt tehnisko atbalstu lietojumprogrammas pieejamībai.

19.2.45. Braukšanas maksas atvieglojumu
piešķiršanas un kontroles risinājuma attīstība

Visa pilsēta

RD SD sadarbībā ar
RD ITC

2019.–2020.

PB

Pašvaldības finanšu resursu saimniecisks
izlietojums.

Sadarbībā ar RD SD un SIA "Rīgas satiksme" izvērtēt datu apmaiņas pilnveidošanu.
Organizēt risinājuma izstrādes un ieviešanas iepirkumu.

19.2.46. Izmaksu vadības sistēmas ieviešana

Visa pilsēta

RD FD sadarbībā ar
RD ITC

2019.–2020.

PB

Finanšu vadības sistēmas funkcionalitātes
papildināšana.

Organizēt risinājuma izveidi un ieviešanu.

19.2.47. Vietnes “Iedzīvotāji Rīgas attīstībai”
izveide

Visa pilsēta

RD ITC

2019.–2020.

PB

Veicināt iedzīvotāju aktīvu iesaisti Rīgas
pilsētas attīstībā un vides uzlabošanā.

Organizēt risinājuma izveidi un ieviešanu.

19.2.48. LR Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra Administratīvo pārkāpumu atbalsta
informācijas sistēma savietošana ar RDVIS

Visa pilsēta

RD ITC

2019.–2020.

PB

Pašvaldības operatīvā darba uzskaites
uzlabošana un administratīvā sloga
mazināšana.

19.2.49. IKT pārvaldības struktūru izveide

Visa pilsēta

RD ITC

2019.–2020.

PB

19.2.50. IKT drošības un pakalpojumu
pārvaldības pilnveidošana

Visa pilsēta

RD ITC

2019.–2020.

PB

19.2.51. IKT drošības audits

Visa pilsēta

RD ITC

2019.–2020.

PB

69

Vienots iedzīvotāju atvieglojumu karšu un
atlaižu reģistrs.

Pārstāvēt pašvaldības intereses Atvieglojumu sistēmas izveides darba grupās. Novērtēt
potenciālo ietekmi uz pašvaldības datu apmaiņu.

Mākoņa risinājumu ieviešana Rīgas pilsētas
pašvaldības struktūrvienībās, lai tādejādi
Izvērtēt tirgū pieejamo mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas dažādu IKT
veicinātu darba efektivitāti un veiktu tehnisko pakalpojumu nodrošināšanā.
resursu optimizāciju.
Veikt IKT pakalpojumu pieejamības izvērtējumu. Organizēt lietojumprogrammu
izstrādes un konsultāciju ārpakalpojumu iepirkumus.
Organizēt apsardzes un durvju piekļuves kontroles iekārtu un programmatūras nomaiņu.

Izvērtēt lietojumprogrammas funkcionalitāti un nepieciešamo pielāgojumu apjomu.
Sadarbībā ar LR Iekšlietu ministriju organizēt risinājuma pilnveidošanu.

Nodrošināta sistemātiska IKT attīstības
Veikt administratīvo procesu pilnveidošanu.
jautājumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana.
Uzlabota drošības pārbaldība. Samazināts
dīkstāvju ilgums, uzlabota IKT pakalpojumu Veikt administratīvo procesu pilnveidošanu un organizēt ārpakalpojuma piesaisti.
uzraudzība.
IKT drošības pastāvīga uzraudzība un
uzlabošana.

Veikt ārpakalpojuma piesaisti IKT drošības audita veikšanai.

Prioritārās apkaimes,
objekti
U19.3. Pilnveidot pašvaldības organizatorisko struktūru un procesus
Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

19.3.1. Esošās pašvaldības struktūras un to
pilnveidošanas iespēju izvērtēšana, novēršot
funkciju dublēšanos, efektīvi izmantojot līdzekļus

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

RD IKSD

2019.–2020.

RD LD

2019.

RD PAD

2019.–2020.

Būvvalde

2019.–2020.

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu
Palielināt elektronisko dokumentu īpatsvaru, izstrādāt e-pakalpojumus un pilnveidot RD
VIS.
Administratīvo un saimniecisko finanšu resursu samazināšana, īstenojot izglīttības iestāžu
tīkla optimizāciju.

PB

Pilnveidots pašvaldības darbs, novērsta
funkciju dublēšanās.

Tiks veikts kvalitātes vadības sistēmas iekšējais audits.
Saskaņā ar ikgadējo iekšējā audita plānu tiks veikts iekšējais audits RD LD pakļautības
iestādēs.
Ģeogrāfiskās informācijas infrastruktūras un aprites pilnveidošana un optimizācija, t.sk.
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas atjaunošana, metadatu kataloga izveide,
e–pakalpojumu izstrāde un pilnveidošana.
Regulāri tiek strādāts pie procesu shēmu optimizēšanas un pilnveidošanas, lai samazinātu
administratīvo slogu darbiniekiem un sabiedrībai.

19.3.2. RD Pilsētas attīstības departamenta
Rīcības plāna aktualizācija

RD PAD

19.3.3. Pasākumu īstenošana budžeta izdevumu
ierobežošanai un pašvaldības veikto funkciju
optimizēšanai

RD FD

2019.–2020.

2019.–2020.

PB

PB

Aktualizēts un apstiprināts RD PAD Rīcības
Izstrādāt un aktualizēt RD PAD Rīcības plānu.
plāns

Budžeta izdevumu stabilizācija, izvērtēšana
pēc budžeta rezultatīvajiem rādītājiem.

Kopā ar 2019.–2020.g. kārtējā gada budžetu tiek sagatavots un pieņemts pielikums
"Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta programmu darbības iznākums, mērķis, darbības
rezultāti un rezultatīvie rādītāji saskaņā ar pašvaldības autonomajām funkcijām", kur tiek
atspoguļoti rezultatīvie rādītāji/plānoto vienību skaits pēc programmu darbības iznākuma,
darbības mērķa un darbības rezultāta/pakalpojuma, parādot vienas vienības vidējās
izmaksas (euro ).

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. Integrētu teirtoriālo investīciju projektu
iesniegumu atlases nodošināšana

19.4.3. Tematiskais plānojums "Rīgas vēsturiskā
centra un tā aizsardzības zonas publisko ārtelpu
plāns"

RVC un tā AZ teritorija

Datu pieprasīšana Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, kā arī ārējiem
datu avotiem, piemēram, Centrālā statistikas pārvalde.
Iepirkums par iedzīvotāju aptaujas organizēšanu (ne retāk kā reizi divos gados).
Ikgadējs pārskats par Stratēģijas ieviešanu. Iepirkums pētījumam par pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāti un
Plašāks pārskats par Stratēģijas ieviešanu, kas pieejamību Rīgas pilsētā (ne retāk kā reizi 4 gados).
ietver 2017.–2020.gada periodu (2021.g.). Piesaistīti pieci nozaru eksperti (NVO, pilsētvides, ekonomikas, sociālajā un pārvaldības
jomā).
Elektroniskas pārskata versijas izstrāde un izplatīšana.
Ikgadējā semināra organizēšana iesaistītajiem koordinatoriem.

RD PAD, RD

2019.–2020.

PB

RD PAD

2019.–2020.

PB

Nodrošināta ITI projektu iesniegumu atlase.

PB

Attīstības plānošanas dokuments, kurā definēti
nosacījumi jomas pārvaldībai un plānošanai,
izmantojams kā pašvaldības saistošajos
noteikumos doto risinājumu pamatojums, kā
arī izstrādājot pilsētbūvnieciskus projektus.

RD PAD

2019.–2020.
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Atbilstoši 13.11.2015. deleģēšanas līgumam, kas noslēgts starp Rīgas pilsētas pašvaldību
un LR Finanšu ministriju, par ITI projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, organizēta
projektu iesniegumu atlase.

Eksperta pilsētvides dizaina un publiskās ārtelpas kvalitātes jautājumos piesaiste
tematiskā plānojuma sadaļu izstrādei.
Praktiskais sabiedrības iesaistīšanās pasākums – RVC un tā AZ apkaimju apsekošana
pasākuma “Apkaimju gids” ietvaros.
Publiskās ārtelpas attīstības vadlīniju vispārīgās daļas un vadlīniju grafiskā dizaina
izstrāde RVC un tā AZ publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma izstrādes ietvaros.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

19.4.4. Tematiskais plānojums "Rīgas vēsturiskā
centra un tā aizsardzības zonas mājokļu attīstības
plāns"

19.4.5. Tematiskais plānojums "Rīgas vēsturiskā
centra un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns"

Prioritārās apkaimes,
objekti

RVC un tā AZ teritorija

RVC un tā AZ teritorija

19.4.6. Rīgas teritorijas plānojuma līdz
2030.gadam izstrāde

Atbildīgie
izpildītāji

RD PAD

RD PAD

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.–2020.

2019.–2020.

PB

Eksperta mājokļu monitoringa sistēmas izveides un pilsētvides atjaunošanas jautājumos
piesaiste tematiskā plānojuma sadaļu izstrādei.
Praktiskais sabiedrības iesaistīšanās pasākums – RVC un tā AZ apkaimju apsekošana
pasākuma “Apkaimju gids” ietvaros.

PB

Attīstības plānošanas dokuments, kurā definēti
nosacījumi jomas pārvaldībai un plānošanai,
izmantojams kā pašvaldības saistošajos
noteikumos doto risinājumu pamatojums, kā
arī izstrādājot pilsētbūvnieciskus projektus.

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un aizsardzības projektu īstenošanas eksperta
piesaiste tematiskā plānojuma sadaļu izstrādei.
Praktiskais sabiedrības iesaistīšanās pasākums – RVC un tā AZ apkaimju apsekošana
pasākuma “Apkaimju gids” ietvaros.

Plānotie pasākumi 2019.g.:
- RTP pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana, institūciju atzinumu un iedzīvotāju
priekšlikumu saņemšana;
- RTP apstiprināšana vai nodošana atkārtotai pilnveidošanai.

RD PAD

2019.–2020.

PB

Izstrādāts un apstiprināts plānošanas
dokuments, kas nodrošina pašvaldības funkciju
izpildi un veicina līdzsvarotas pilsētas
infrastruktūras attīstību atbilstoši ekonomiskās
izaugsmes stimulētam pieprasījumam.

Nodrošināta iespēja veikt plānojumu darbības
izvērtējumu, kas izmantojams teritorijas
Pašvaldības plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzības sistēmas izstrāde.
plānojumu, lokālplānojumu vai to grozījumu
izstrādes pamatojumam.

Visa pilsēta

RD PAD

2019.–2020.

PB

19.4.8. Veikt patvaļīgās būvniecības ierobežošanu
bērnudārzos, autogāzes uzpildes stacijās,
autostāvvietās, reklāmas objektos, sarkano līniju
robežās un tauvas joslās

Visa pilsēta

Būvvalde

2019.–2020.

PB

19.4.10. Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas
adrešu sakārtošanas projekts

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Attīstības plānošanas dokuments, kurā definēti
nosacījumi jomas pārvaldībai un plānošanai
Izstrādātas ilgtermiņa un vidējā termiņa
konceptuālās pamatnostādnes mājokļu
situācijas pilnveidošanai un attīstībai, kā arī
priekšlikumi mājokļu politikas un tās
īstenošanas mehānismu pilnveidei RVC un tā
AZ.

19.4.7. Teritorijas plānojumu īstenošanas
uzraudzība (monitorings)

19.4.9. Ieņēmumu daļas izpildes un stingras
budžeta izdevumu daļas kontroles nodrošināšana,
sekmējot sabalansēta budžeta izpildi pārskata gadā

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

RD FD Pašvaldības
budžeta pārvalde

2019.–2020.

PB

Būvvalde

2019.–2020.

PB
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Būvniecība notiek atbilstoši normatīvajiem
aktiem.

Pašvaldības budžeta ieņēmumi pret
plānotajiem,
budžeta ieņēmumu un izdevumu bilance,
bezdeficīta budžeta izpilde pārskata gadā.

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
sakārtotas adreses, tādējādi nodrošinot
pilsētvides sakārtošanu un operatīvo dienestu
nokļūšanu konkrētos objektos.

Par patvaļīgo būvniecību tiek piemērota būvnodeva pieckāršā apmērā.
Aizvietotājizpildes pasākumi.
Neskaidrību gadījumos veikt kontrolmērījumus objektā, lai noteiktu precīzu tā
novietojumu attiecībā pret sarkanajām līnijām, tauvas joslu un zemes vienības robežām.

Budžeta plānošanas gaitā tiek nodrošināta pašvaldības budžeta ieņēmumu plānošana,
balstoties uz dažādiem ekonomikas, finanšu un nodokļu politikas attīstības scenārijiem.
Budžeta plānošanas un izpildes gaitā tiek ievērots kritērijs – pašvaldības budžeta
operatīvie izdevumi nedrīkst pārsniegt pašvaldības budžeta ieņēmumus. Īstenojot
pašvaldības budžeta trīs gadu plānošanu un kontrolējot budžeta izpildi, tiek sekmēta
sabalansēta pašvaldības budžeta izpilde.

Tiek plānots veikt adresācijas sakārtošanu Centra, Vecpilsētas, Dārziņu, Rumbulas,
Maskavas forštates apkaimēs, papildus veicot preventīvu informēšanas kampaņu par
plānotajām aktivitātēm adresācijas sakārtošanas jomā un veicot adresācijas jautājumu
risināšanu visā pilsētā uz saņemto iesniegumu pamata.

Prioritārās apkaimes,
Atbildīgie
objekti
izpildītāji
U19.5. Sniegt korektu, pārskatāmu un aktuālu informāciju par pašvaldību un katru tās institūciju
Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RD FD

2019.–2020.

PB

Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats,
Operatīvi tiek sagatavots un publicēts pašvaldības publiskais pārskats, atspoguļojot
kas apstiprināts Rīgas domes sēdē un publicēts
pašvaldības darbības aktualitātes pārskata gadā.
Rīgas pilsētas pašvaldības interneta portālā.

RD FD, RD
Sabiedrisko
attiecību nodaļa

2019.–2020.

PB

Tiek nodrošināta pašvaldības publiskā pārskata publicēšana interneta portālā, tulkojums
angļu valodā. Tiek sniegta informācija plašsaziņas līdzekļiem par Rīgas pilsētas
Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats,
pašvaldības finanšu un budžeta politikas aktualitātēm. Tiek sniegtas atbildes uz
informācija plašsaziņas līdzekļos.
iedzīvotāju vēstulēm par dažādiem Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta un finanšu
politikas jautājumiem.

RD FD Resursu
pārvalde

2019.–2020.

PB

19.5.1. Rīgas pilsētas pašvaldības publiskā
pārskata sagatavošana

19.5.2. Regulāra sabiedrības informēšana par
pašvaldības finanšu un budžeta aktualitātēm, kā
arī atbildes uz sabiedrību interesējošiem
jautājumiem

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

U19.6. Nodrošināt pašvaldības finanšu caurskatāmību un izskaidrošanu sabiedrībai

19.6.1. Sadarbība ar starptautiskajām
kredītreitinga aģentūrām

Rīgas pilsētas pašvaldības kredītreitings.

Tiek turpināta Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbība ar vadošajām pasaules kredītreitinga
aģentūrām – "Standard & Poor’s" un "Moody’s Investors Service", regulāri nodrošinot
aģentūras ar nepieciešamo finanšu un ekonomisko informāciju par Rīgas pilsētas
pašvaldību, organizējot aģentūru pārstāvju vizītes Rīgā.

U19.7. Nodrošināt regulāru dialogu ar sabiedrību un sekmēt sabiedrības līdzdalību pašvaldības darbībā (t.sk. lēmumu pieņemšanā un īstenošanā)
19.7.1. Informatīvie un izglītojošie
pasākumi/projekti par līdzdalības iespējām
pašvaldības darbībā un par pienākumiem attiecībā
pret dažādām pašvaldības iedzīvotāju grupām

RD IKSD

2019.–2020.

PB

19.7.2. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas
aktivitāšu/projektu atbalsts, kuros iesaistās
dažādas sabiedrības grupas

RD IKSD

2019.–2020.

PB

RD (pašvaldības
iestādes,
struktūrvienības),
RD IKSD

2019.–2020.

PB

Rīgas pilsētas pašvaldības un NVO sadarbības memoranda īstenošana.
Nodrošināta sabiedrības un NVO līdzdalība
Rīgas domes konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos darbības
pašvaldības lēmumu apspriešanā, pieņemšanā
nodrošināšana.
un uzraudzībā.
Ikgadējā iedzīvotāju foruma organizēšana.

RD IKSD

2020.

PB

Uzzināts sabiedrības viedoklis par sabiedrības
Pētījuma veikšana par sabiedrības integrācijas jautājumiem Rīgas pilsētā.
integrācijas un līdzdalības jautājumiem.

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

19.7.4. Regulāra iedzīvotāju aptauja

Nodrošināta informācija un pasākumi saistībā Sabiedrības integrācijas projektu konkurss NVO un RD padotības iestādēm.
ar līdzdalības iespējām un pienākumiem pret NVO nama organizētie pasākumi NVO un tā darbības nodrošināšanai.
pašvaldību.
Sabiedrības integrācijas projektu konkurss NVO un RD padotības iestādēm.
Nodrošināti pasākumi/aktivitātes dažādu grupu Projektu konkurss apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai.
līdzdalībai pilsētas dzīvē.
NVO nama darbības nodrošināšana.

U19.8. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un apkaimju iedzīvotāju teritoriālajām organizācijām
19.8.1. Pašvaldības un NVO sadarbības
memoranda ietvaros – sabiedrības iesaistes un
aktīvas līdzdalības pašvaldības lēmumu
pieņemšanā un īstenošanā nodrošināšana, attīstot
pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un NVO

Visa pilsēta

RD PAD, RD IKSD

2019.–2020.

PB

Nodrošināta regulāra sadarbība ar sabiedrību.

19.8.2. Apkaimju identitātes un to iedzīvotāju
piederības izjūtas savai apkaimei stiprināšana

Visa pilsēta

RD PAD

2019.–2020.

PB

Stiprināta apkaimju identitāte.
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NVO iesaistes pasākumi jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādē.
Rīgas attīstības programmas 2021.−2027.gadam izstrāde.

Dalība projektu konkursa “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”
projektu pieteikumu veikšanā, 3 uzsaukumi gadā.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

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

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Visa pilsēta

Izpilddirekcijas

2019.– 2020.

Ziemeļu rajona un
Vidzemes priekšpilsētas
administratīvā teritorija

ZI

2019.– 2020.

Vecāķi

Kurzemes rajona un
Zemgales priekšpilsētas
administratīvā teritorija

2019.

PI

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji
Organizētas ikgadējās talkas

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu
Apzināt atkritumu novietošanas vietas.
Organizēt atkritumu maisu izdalīšanu.
Organizēt savākto atkritumu izvešanu.

Organizēti apkaimju svētki un sniegts atbalsts Sniegt atbalstu Mangaļsalas svētku rīkošanā.
to organizēšanā.
Sniegt atbalstu Strazdumuižas svētku rīkošanā.
Organizēt Miķeļdienas svētkus.
Organizēt kaimiņu dienas.
PB

2019.– 2020.

Organizēti Zilā karoga pacelšanas svētki.

Ikgadējās talkas, ielu svētki un tirdziņi.

Nodrošināt Zilā karoga pacelšanu.
Organizēt pasākumus bērniem.
Organizēt koncertus.
Organizēt aktivitātes pieaugušajiem.

Pārdaugavas svētku organizēšana, apkaimju iedzīvotāju talku koordinēšana.
Apzināt atkritumu novietošanas vietas.
Organizēt atkritumu maisu izdalīšanu.
Organizēt savākto atkritumu izvešanu.

U19.9. Nodrošināt regulāru sadarbību ar valsts institūcijām un citām pašvaldībām
Dalība Latvijas Lielo pilsētu asociācijas sēdēs.
Dalība Rīgas plānošanas reģiona konsultatīvajā komisijā.
Līdzdalība Rīgas metropoles areāla izveidē un tajā ietilpstošo pašvaldību sadarbība.

RD PAD
19.9.1. Sadarbība ar Rīgas plānošanas reģionu un
Rīgas aglomerācijā esošajām pašvaldībām un
pašvaldību organizācijām (Latvijas Pašvaldību
savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija u.c.)

2019.–2020.

PB

Dalība Rīgas plānošanas reģiona, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu
asociācijas organizētajās sanāksmēs.
RD LD viedokļa sniegšana par dažādām aktualitātēm (savas kompetences ietvaros).
Sadarbība ES fondu ietvaros.

RD LD

19.9.2. Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība
ES Reģionu komitejas locekļu delegācijā kopā ar
3 novadu pašvaldību pārstāvjiem, 2 republikas
pilsētu pašvaldību pārstāvjiem un Latvijas
Pašvaldību savienības priekšsēdētāju

19.9.3. Sadarbība ar LR Ārlietu ministriju un
citām valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas
Komisijas pārstāvniecību Latvijā un dažādām
ārvalstu vēstniecībām LR un LR vēstniecībām
ārvalstīs

RD ĀP

RD ĀP

Nodrošināta regulāra sadarbība.

2019.– 2020.

2019.– 2020.

ES

Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības
Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalības nodrošināšana ES Reģionu komitejas locekļu
pārstāvja dalība ES Reģionu komitejas locekļu
delegācijā.
delegācijā.

PB

Sadarbības ar LR Ārlietu ministriju un citām valsts iestādēm, LR diplomātiskajām un
konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs un ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām
Nodrošināta informācijas apmaiņa,
pārstāvniecībām Latvijā nodrošināšana, apmainoties ar informāciju un sniedzot
savstarpējais atbalsts un tikšanās, dalība
savstarpēju atbalstu.
starptautisku pasākumu rīkošanai izveidotajās RD pārstāvju dalības starptautisku pasākumu rīkošanai LR Ārlietu ministrijas
darba grupās, dalība vēstniecību rīkotajos
izveidotajās darba grupās nodrošināšana, t.sk. darba grupā Centrāleiropas un
pasākumos; nodrošināta ārvalstu delegāciju Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta ietvaros organizēto pasākumu
uzņemšana RD un prezentācijas; noorganizēta koordinēšanai.
ikgadējā LR akreditēto vēstnieku tikšanās ar RD vadības un pārstāvju dalības vēstniecību rīkotajos pasākumos, kā arī ārvalstu
RD priekšsēdētāju.
vēstnieku un vēstniecību pārstāvju uzņemšanas Rīgas domē norises sagatavošana un
nodrošināšana.
Atbalsta nodrošināšana ārvalstu vēstniecību rīkotajiem pasākumiem Rīgas pilsētā/RD.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes
19.9.4. RD vadības dalības nodrošināšana LR
valsts pārvaldes iestāžu organizēto LR valsts
līmeņa protokolāro pasākumu norisē

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji
RD ĀP

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti
2019.– 2020.

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

PB

Nodrošināta RD vadības dalība atbilstoši LR
Protokolārā nodrošinājuma veikšana saistībā ar RD vadības dalību LR valsts līmeņa
valsts pārvaldes iestāžu organizēto pasākumu
protokola pasākumos.
protokolam.

PB

2019. un 2020. gadā RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku,
t.sk. RD ĀP pārstāvju, dalības nodrošināšana ikgadējos starptautisko
organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu pasākumos, kuros Rīga ir dalībpilsēta, t.sk.:
Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla "Eurocities" konferencē un AGM, kā arī "Eurocities"
forumu (Ekonomiskās attīstības forums, Vides forums, Zināšanu sabiedrības forums,
Sociālo jautājumu forums) sanāksmēs;
Starptautiskās bezpeļņas asociācijas „Gastronomijas pilsētu apvienība” ("Delice")
Nodrošināta RD vadības, RD deputātu un
ģenerālajā asamblejā un sanāksmēs;
Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku dalība
Pasaules kultūras mantojuma pilsētu asociācijas OWHC vispasaules kongresā; Baltijas
starptautisko organizāciju/institūciju un
pilsētu savienības (UBC) Valdes sēdē, kā arī UBC ģenerālajā konferencē;
sadarbības tīklu iniciētos pasākumos (veiktas
Hanzas pilsētu savienības "Die HANSE" Komisijas rudens sēdē un Starptautisko Hanzas
nepieciešamās formalitātes komandējumu
dienu ietvaros notiekošajās Komisijas un Delegātu sēdēs; Starptautiskās asociācijas
nodrošināšanai, t.sk. vizīšu saturiskā
"Baltic Sail" sanāksmē un konferencē;
plānošana, vīzu nodrošināšana).
Eiropas pilsētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas veicināšanas asociācijas „Energy Cities”
konferencē un valdes locekļu sēdē;
Vēsturisko pilsētu apvienības (The League of Historical Cities) konferencē; Eiropas
lielpilsētu reģionu un teritoriju tīkla METREX konferencē; Eiropas Sociālā tīkla
(European Social Network, ESN) konferencē; Pasaules Veselības organizācijas Eiropas
veselīgo pilsētu tīkla (WHO European Healthy Cities) konferencē;
Starptautiskās tūrisma filmu festivāla komitejas (CIFFT) ģenerālajā asamblejā u.c.

PB

RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku dalības nodrošināšana
dažādos starptautiskos projektos, pasākumos, kongresos un konferencēs, t.sk.:
2019.-2020.gada rudenī Rīgas pilsētas izpilddirektora dalības nodrošināšana ikgadējā
Nodrošināta RD vadības, RD deputātu un
Eiropas galvaspilsētu izpilddirektoru tikšanās, t.sk. 2019.g. Helsinkos (Somija).
Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku dalība
2019.-2020.gadā RD piekšsēdētāja/vadības pārstāvja dalības nodrošināšana ES
starptautiskos projektos, pasākumos, kongresos
galvaspilsētu mēru tiešajā dialogā ar Eiropas Komisiju.
un konferencēs (veiktas nepieciešamās
2019.-2020.gadā Rīgas pilsētas pārstāvēšana ikgadējā Šlēzvigas-Holšteinas federālās
formalitātes komandējumu nodrošināšanai,
zemes galvaspilsētas Ķīles (Vācija) rīkotajā Starptautiskajā pilsētu forumā un gadskārtējā
t.sk. vizīšu saturiskā plānošana, vīzu
festivālā „Ķīles nedēļa”.
nodrošināšana).
2019.-2020. gadā tiks nodrošināta dalība arī citos starptautiskos projektos, pasākumos,
kongresos un konferencēs atbilstoši RD vadības uzdevumiem un iepriekš panāktajām
vienošanām.

U19.10. Veicināt daudzpusēju pašvaldības starptautisko sadarbību

19.10.1. 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

19.10.2. RD vadības, RD deputātu un Rīgas
pilsētas pašvaldības darbinieku dalības
organizēšana starptautiskos projektos, pasākumos,
kongresos un konferencēs

RD ĀP

RD ĀP

2019.– 2020.

2019.– 2020.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

19.10.3. 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

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

RD ĀP

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.– 2020.

PB

19.10.4. Pieredzes apmaiņas vizīšu un tikšanos
Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem un ārvalstu
pašvaldību institūciju speciālistiem organizēšana

RD ĀP

2019.– 2020.

PB

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

RD ĀP

2019.– 2020.

PB

19.10.6. Ārvalstu sadraudzības un sadarbības
pilsētu, kā arī starptautisko organizāciju/institūciju
un sadarbības tīklu delegāciju uzņemšana Rīgas
pilsētas pašvaldībā (t.sk. norišu plānošana un
sagatavošana, sadarbojoties ar valsts un
pašvaldības institūcijām un NVO)

RD ĀP

2019.– 2020.

PB
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Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku dalības nodrošināšana
aktivitātēs Rīgas sadraudzības pilsētās un pie sadarbības partneriem, t.sk.:
2019. gada martā RD departamentu speciālistu delegācijas dalība 2. Starptautiskajā
konferencē “Implementing the SDGs on the local level” Brēmenē (Vācija), kurā aicināti
piedalīties visu Brēmenes sadraudzības pilsētu pārstāvji.
2019. gadā Rīgas oficiālās delegācijas vizītes nodrošināšana Minskā (Baltkrievija)
saistībā ar Rīgas un Minskas sadarbības 20.gadadienu.
2019. gadā Rīgas oficiālās delegācijas vizītes nodrošināšana Kērnsā (Austrālija) saistībā
ar Rīgas un Kērnsas sadarbības 30.gadadienu.
2019. gadā Rīgas oficiālās delegācijas vizītes nodrošināšana Kobē (Japāna) saistībā ar
Rīgas un Kobes sadarbības 45.gadadienu.
Noorganizēta RD vadības, RD deputātu un
2019. gadā Rīgas oficiālās delegācijas vizītes nodrošināšana Pori (Somija) saistībā ar
Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku dalība
Rīgas un Pori sadarbības 55.gadadienu.
aktivitātēs Rīgas sadraudzības pilsētās un pie
2020. gadā Rīgas oficiālās delegācijas vizītes nodrošināšana Brēmenē (Vācija) saistībā ar
sadarbības partneriem (veiktas nepieciešamās
Rīgas un Brēmenes sadarbības 35.gadadienu.
formalitātes komandējumu nodrošināšanai,
2019.-2020. gadā RD delegāciju dalības nodrošināšana Rīgas sadraudzības pilsētu pilsētu
t.sk. vizīšu saturiskā plānošana, vīzu
ikgadējo svētku programmā (Tallinas pilsētas svētki, Minskas pilsētas svētki, Erevānas
nodrošināšana).
pilsētas svētki, Tbilisi pilsētas svētki).
2019.-2020. gada augustā RD delegācijas dalības nodrošināšana ikgadējā starptautiskā
burāšanas festivāla "Hanse Sail" – asociācijas "Baltic Sail" festivāla pasākumos Rostokā
(Vācija).
2019.-2020. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības komandas dalības nodrošināšana Baltijas
valstu galvaspilsētu Rīgas, Tallinas un Viļņas pašvaldību darbinieku sadraudzības spēlē
basketbolā, kas ik gadu notiek kādā no 3 Baltijas valstu galvaspilsētām (2019. septembrī
plānota Rīgā, 2020. gadā Viļņā).
2019.-2020. gadā tiks nodrošināta dalība arī citās aktivitātēs Rīgas sadraudzības pilsētās
un pie sadarbības partneriem atbilstoši RD vadības uzdevumiem un iepriekš panāktajām
vienošanām.
Dažādu jomu ārvalstu pašvaldību institūciju speciālistu pieredzes apmaiņas vizīšu un
Nodrošinātas pieredzes apmaiņas vizītes un tikšanos nodrošināšana ar Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem (RD centrālās
tikšanās Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem administrācijas un departamentu darbiniekiem) Rīgā.
un ārvalstu pašvaldību institūciju speciālistiem. Atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīšu organizēšanā un
nodrošināšanā ārvalstīs.

Sagatavoti materiāli par Rīgas pilsētas
pašvaldības sadarbību ar ārvalstīm.

2020.gadā nepieciešamības gadījumā tiks izstrādāti informācijas materiāli par Rīgas
pilsētas pašvaldības sadarbību ar valstīm, kurās notiks RD vadības vizītes.

Ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju uzņemšanas Rīgas pilsētas
pašvaldībā:
Saturiski izplānota un sagatavota ārvalstu
2019. gadā Taškentas (Uzbekistāna) oficiālās delegācijas uzņemšanas nodrošināšana
sadraudzības un sadarbības pilsētu, kā arī
Rīgā saistībā ar Rīgas un Taškentas sadarbības 15.gadadienu.
starptautisko organizāciju/institūciju un
2019. gadā Minskas (Baltkrievija) oficiālās delegācijas uzņemšanas nodrošināšana Rīgā
sadarbības tīklu delegāciju uzņemšanas Rīgas saistībā ar Rīgas un Minskas sadarbības 20.gadadienu.
pilsētas pašvaldībā norise (t.sk. nodrošinātas 2019. gadā Kobes (Japāna) oficiālās delegācijas uzņemšanas nodrošināšana Rīgā saistībā
tikšanās telpas RD, prezentācijas tehnika,
ar Rīgas un Kobes sadarbības 45.gadadienu.
suvenīri, RD institūciju/departamentu
2019. gadā Pori (Somija) oficiālās delegācijas uzņemšanas nodrošināšana Rīgā saistībā ar
prezentācijas).
Rīgas un Kobes sadarbības 55.gadadienu.
2019.-2020. gadā tiks nodrošināta arī citu ārvalstu delegāciju uzņemšana atbilstoši RD
vadības uzdevumiem un iepriekš panāktajām vienošanām.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

19.10.7. Dalība Rīgas un ārvalstu sadraudzības
pilsētu kopīgo kultūras, tūrisma un sporta
sadarbības pasākumu plānošanā un realizēšanā

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

RD ĀP

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.– 2020.

19.10.8. Rīgas un tās sadraudzības pilsētu
attiecības regulējošo dokumentu izstrādes
nodrošināšana un koordinēšana

RD ĀP

2019.– 2020.

19.10.9. Ārvalstu sadarbības projektu izstrāde un
realizēšana

RD ĀP

2019.– 2020.

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

RD PAD

2019.– 2020.

PB

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

2019.-2020.gadā Jaunatnes vēstnieku apmaiņas programmas ietvaros sadarbībā ar RD
IKSD – Rīgas jaunieša vizītes Taipejā un Taipejas skolēna vizītes nodrošināšana Rīgā.
2019. augustā jauno Rīgas sportistu dalības nodrošināšana "Youth Games 2019"
sacensībās Olborgā (Dānija).
2019. jūnijā/jūlijā Rīgas Futbola skolas U15 komandas dalības nodrošināšana
starptautiskajā futbola turnīrā Brēmenē (Vācija).
2019.- 2020.gada septembrī/oktobrī Rīgas mūzikas skolu jauniešu dalības nodrošināšana
ikgadējā Starptautiskā jauniešu simfoniskā orķestra radošajā nometnē un koncertos
Brēmenē.
2019.- 2020.gadā ikgadējās Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēnu vizītes nodrošināšana
Norčēpingā (Zviedrija) Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas un Norčēpingas Hāgas ģimnāzijas
sadarbības projekta ietvaros.
2019. gada aprīlī Rīgas Kultūru vidusskolas skolēnu un skolotāju vizītes nodrošināšana
Kobē (Japāna) Kultūru vidusskolas un Kobes skolas (Rykoku High School) sadarbības
Izplānoti un realizēti Rīgas un ārvalstu
projekta ietvaros.
sadraudzības pilsētu kopīgi kultūras, tūrisma
2019. aprīlī/maijā Sudžou (Ķīnas TR) baleta trupas uzņemšanas un izrādes VEF Kultūras
un sporta sadarbības pasākumi.
pilī nodrošināšana sadarbībā ar RD IKSD.
2019.gadā sadarbībā ar RD IKSD kultūras pasākumu programmas organizēšana saistībā
ar Rīgas un tās sadraudzības pilsētu sadarbības gadadienām: Rīgas un Kobes (Japāna)
sadarbības 45.gadadienu un Rīgas un Kērnsas (Austrālija) 30.gadu sadraudzības jubileju,
kā arī kultūras un sporta pasākumu programmas organizēšana saistībā ar Rīgas un
Taškentas (Uzbekistāna) sadarbības 15.gadadienu un Rīgas un Minskas (Baltkrievija)
sadarbības 20.gadadienu.
2019.gada augustā
ikgadējā starptautiskā burāšanas festivāla "Hanse Sail" ietvaros - Rīgas kultūras
programmas nodrošināšana.
2019. septembrī Sanktpēterburgas dienu Rīgā (oficiālās tikšanās, kultūras un sporta
pasākumi) noorganizēšana sadarbībā ar RD IKSD.
2019.-2020. gadā tiks nodrošināta dalība arī citu Rīgas un ārvalstu sadraudzības pilsētu
kopīgo projektu realizēšanā atbilstoši RD vadības uzdevumiem un iepriekš panāktajām
vienošanām.

PB

Izstrādāti vai atjaunoti Rīgas un tās
sadraudzības pilsētu attiecības regulējoši
dokumenti.

2019.gadā jaunās Rīgas un Norčēpingas (Zviedrija) vienošanās par sadarbību izstrāde un
parakstīšana.
2019.-2020. gadā iespējama arī citu Rīgas un tās sadraudzības pilsētu attiecības
regulējošo dokumentu izstrāde vai atjaunošana atbilstoši RD vadības uzdevumiem un
iepriekš panāktajām vienošanām.

PB

Izstrādāti un realizēti ārvalstu sadarbības
projekti.

Rīgas pārstāvju dalības nodrošināšana Ārlietu pārvaldes pārvaldībā esošajos Rīgas domes
apstiprinātajos Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos.

Rīgas pilsētas teritorijas plānošanā tiek
izmantota citu pilsētu labā prakse.

Dalība ES līdzfinansētos pilsētvides attīstības – zināšanu pārneses projektos. Profesionālo
delegāciju uzņemšana RD PAD un pieredzes apmaiņas vizītes citu valstu pilsētu
pašvaldībās. Dalība starptautiskos Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona Pasaules
mantojuma pilsētu sadarbības projektos.
Sadarbība ar UBC, METREX un EUROCITIES sadarbības tīklu un International Urban
Cooperation (IUC) ekspertiem.

PB
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

Atbalstīta starptautisku konferenču un
kongresu rīkošana Rīgā.

Atbalsta nodrošināšana starptautisku konferenču un citu liela mēroga pasākumu rīkošanai
Rīgā, t.sk.:
2019. gadā atbalsta nodrošināšana RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra" organizētajai
starptautiskajai konferencei "Sakrālais mantojums arhitektūrā, memoriālos, pieminekļu
un piemiņas zīmju uzturēšanā. Pieredze un prakse" Rīgā.
2019.-2020.gadā atbalsta nodrošināšana ikgadējai Latvijas Transatlantiskās organizācijas
sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju un LR Ārlietu ministriju rīkotajai Rīgas
konferencei.
2020. (2021.) gadā atbalsta nodrošināšana RD PAD rīkotajai Eiropas lielpilsētu reģionu
un teritoriju tīkla METREX konferencei Rīgā (pašlaik norit konceptuālas sarunas ar
METREX tīklu).
2019.-2020. gadā tiks nodrošināts atbalsts arī citu starptautisku konferenču u.c. liela
mēroga pasākumu rīkošanai atbilstoši RD vadības uzdevumiem un iepriekš panāktajām
vienošanām.

PB

Nodrošināta/atbalstīta Rīgas dalība
starptautiskās izstādēs-gadatirgos, tādējādi
veicinot pilsētas atpazīstamību

2019.-2020.g. Rīgas pilsētas dalības nodrošināšana Starptautiskajās Hanzas dienās
sadarbībā ar RD IKSD un RTAB, Rīgas stenda prezentācijas Hanzas pilsētu
izstādē–gadatirgū nodrošināšana, t.sk.:
2019.gadā 39.Starptautiskajās Hanzas dienās Pleskavā (Krievija).
2020.gadā 40.Starptautiskajās Hanzas dienās Brilonā (Vācija).
2019.-2020.gadā atbalsts Rīgas pārstāvēšanas nodrošināšanai starptautiskās nekustamā
īpašuma un investīciju izstādes "MIPIM" pasākumos Kannās (Francija).
2019. gada maijā Rīgas pilsētas reprezentācijas nodrošināšana Maizes svētku ietvaros
Briselē (Beļģija).
2019.-2020.gadā iespējams atbalsts Rīgas dalības nodrošināšanai arī citās starptautiskās
izstādēs-gadatirgos atbilstoši RD vadības uzdevumiem un iepriekš panāktajām
vienošanām.

2019.-2020. gada augustā: Rīgas ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju
uzņemšanas nodrošināšana Rīgas svētku ietvaros.
2020.gada jūlijā Rīgas ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju uzņemšanas
nodrošināšana XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā.
2019.-2020. gadā iespējama ārvalstu delegāciju dalības nodrošināšana arī citos liela
mēroga svētkos un pasākumos atbilstoši RD vadības uzdevumiem un iepriekš
panāktajām vienošanām.

U19.11. Veicināt Rīgas pilsētas starptautisko atpazīstamību

19.11.1. Rīgas pilsētas kā starptautiskas
konferenču un kongresu rīkošanas vietas
atpazīstamības veicināšana

19.11.2. Pozitīvas Rīgas atpazīstamības
veicināšana starptautiskās izstādēs-gadatirgos

RD ĀP

RD ĀP

2019.– 2020.

2019.– 2020.

PB

19.11.3. Rīgas ārvalstu sadraudzības un
sadarbības pilsētu, kā arī starptautisko
organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu
pārstāvju dalība liela mēroga svētkos un
pasākumos

RD ĀP

2019.– 2020.

PB

Nodrošināta Rīgas ārvalstu sadraudzības un
sadarbības pilsētu, kā arī starptautisko
organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu
pārstāvju dalība liela mēroga svētkos un
pasākumos.

19.11.4. Starptautisko tūrisma filmu festivālu
"Tourfilm Riga" organizēšana

RD ĀP

2019.– 2020.

PB

Nodrošināta starptautiskā tūrisma filmu
festivāla "Tourfilm Riga" norise.
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2019.-2020.g. ikgadējā Starptautiskā tūrisma filmu festivāla "Tourfilm Riga" norises
nodrošināšana, t.sk. festivālam iesūtīto filmu atlase starptautiskas žūrijas vērtēšanai.
Bezmaksas tūrisma filmu seansa nodrošināšana Rīgas viesiem un pilsētas iedzīvotājiem.

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās apkaimes,
objekti

19.11.5. Starptautisko organizāciju un sadarbības
tīklu darba grupu ikgadējo tikšanos Rīgā
organizēšana

Atbildīgie
izpildītāji

RD ĀP

Izpildes termiņš Finanšu resursi un
vai periods
avoti

2019.– 2020.

PB

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs

Iznākuma (output ) rezultatīvie rādītāji

Apakšaktivitātes, sākot ar 2019.gadu

2019.gada aprīlī Baltijas jūras valstu metropoļu (BaltMet) pārstāvju tikšanās Rīgā
nodrošināšana.
2019.gada augustā starptautiskās asociācijas "Baltic Sail" ikgadējo sacensību burāšanā
starp partnerpilsētām "Baltic Sail Nations Cup" norises un partnerpilsētu komandu
Nodrošinātas starptautisko organizāciju un
uzņemšanas Rīgā nodrošināšana sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi.
sadarbības tīklu darba grupu tikšanās, kas tiks
2019.gada oktobrī EFUS (European Forum for Urban Security ) vadības komitejas sēdes
plānotas Rīgā 2019.–2020.g. periodā.
nodrošināšana sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju.
2019.-2020. gadā iespējams atbalsts arī citu starptautisko organizāciju un sadarbības tīklu
darba grupu ikgadējo tikšanos organizēšanai Rīgā atbilstoši RD vadības uzdevumiem un
iepriekš panāktajām vienošanām.

E.Balševics
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