APSTIPRINĀTS
ar Rīgas domes
21.04.2015. lēmumu Nr.2491

Rīgas attīstības programmas
2014.-2020.gadam
Rīcības plāns

RĪGA 2015

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI
%

procenti

AI

Rīgas Austrumu izpilddirekcija

ADTI DB

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāze

AS

akciju sabiedrība

Būvvalde

Rīgas pilsētas būvvalde

CO

oglekļa oksīds

CO2

oglekļa dioksīds

EKG

Eiropas kultūras galvaspilsēta

ES

Eiropas Savienība

ESF

Eiropas Sociālais fonds

ESKO

enerģijas servisa kompānijas

EUR

Eiropas Savienības valūta euro

g.

gads

ha

hektārs

IIN

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

IKT

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

IM

ilgtermiņa attīstības mērķis

IS

informācijas sistēmas

IT

informācijas tehnoloģijas

izpilddirekcijas

Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas

kW

kilovats

LED

gaismu izstarojoša diode

LR

Latvijas Republika

LR EM

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

m.g.

mācību gads

milj.

miljons

MK

Latvijas Republikas Ministru kabinets

NO2

slāpekļa dioksīds

Nr.

numurs

p.k.

pēc kārtas

NVA

Nodarbinātības valsts aģentūra

NVO

nevalstiskā organizācija

O3

ozons

Pārskats

ikgadējs pārskats par Stratēģijas un Attīstības programmas ieviešanu
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PB

pašvaldības budžets

PI

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

PII

pirmsskolas izglītības iestāde

PL

privātie līdzekļi

PRV

prioritārais rīcības virziens

PVA

primārā veselības aprūpe

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

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

RD VIS

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

RSD

Rīgas Sociālais dienests

RTAB

nodibinājums „Rīgas Tūrisma attīstības birojs”

RV

rīcības virziens

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

tūkst.

tūkstotis

UEFA

Eiropas Futbola asociāciju savienība

ŪTSSD

ūdens tīklu sūkņu stacijas dienests

VAS

valsts akciju sabiedrība
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VB

valsts budžets

VT

Rīgas pilsētas vietējais ģeodēziskais tīkls

VTDB

Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāze

ZGT

zemās grīdas tramvajs

ZI

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
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RĪGAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014.-2020.GADAM
RĪCĪBAS PLĀNS
Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās
apkaimes,
objekti

1.1.1.

Pirmsskolas un pamatskolas ēkas
celtniecība

Mežaparks

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2017.-2020.

PB, ES

1.1.2.

PII teritoriju labiekārtošana

Atbilstoši RD
ĪD sarakstam

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2015. pastāvīgi

PB

1.1.3.

PII materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana atbilstoši iestāžu
vajadzībām

RD IKSD Izglītības
pārvalde

2015. pastāvīgi

PB

1.1.4.

Iekļaujošas izglītības attīstība –
atbalsta personāla konsultāciju
nodrošināšana PII

RD IKSD Izglītības
pārvalde

2015. pastāvīgi

PB

Nodrošināta logopēda un
psihologa pieejamība PII

1.1.5.

Pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveide un
profesionālās darbības
novērtēšana

RD IKSD Izglītības
pārvalde

2015. pastāvīgi

PB

Nodrošināts, ka 152 PII
pedagoģiskajiem
darbiniekiem ir atbilstoša
profesionālā kvalifikācija
un atalgojums

1.1.6.

Ģimeņu ar bērniem labklājības
veicināšana, atbalstot pasākumus,
kas sekmē darba un ģimenes
dzīves saskaņošanu, veicinot
kvalitatīvu un daudzveidīgu

RD IKSD Izglītības
pārvalde

Pastāvīgi

PB

Nodrošināta iespēja
bērniem no pusotra gada
vecuma uzsākt pirmsskolas
izglītības programmas
apguvi

Uzdevumi (U)

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

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

Mežaparka un citu tuvāko
apkaimju iedzīvotājiem
nodrošinātas kvalitatīvas
pirmsskolas un
pamatizglītības ieguves
iespējas
Pirmsskolas izglītības
iestāžu teritorijas
sakārtotas atbilstoši
normatīvo aktu un
mūsdienu prasībām
Visām pašvaldības PII
materiāltehniskā bāze
atjaunota un ir atbilstoša
mūsdienu prasībām

Sadarbībā ar RD Īpašuma departamentu
saglabāt projekta aktualitāti

Teritoriju
labiekārtošana
notiek
atbilstoši RD Īpašuma departamenta
prioritāšu sarakstam
Inventārs atjaunots 13 pirmsskolas
izglītības iestādēm par kopējo summu
35 572 euro.
Turpināt materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanu
RD IKSD Izglītības pārvaldes Izglītības
atbalsta nodaļā nodrošināts psihologs.
12 pirmsskolas izglītības iestādēm
nodrošināta logopēda vai defektologa
amata vienība
Pirmsskolas
izglītības
pedagogu
profesionālā
kvalifikācija
notiek
atbilstoši MK 02.07.2013. noteikumiem
Nr. 363 „Noteikumi par pedagogiem
nepieciešamo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveides kārtība”
2014. gadā atvērtas 45 grupas,
pirmsskolas
izglītības
programmu
nodrošināta papildus 896 bērniem.
Turpināt saglabāt aktualitāti, nodrošinot

5

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

U1.2.
Nodrošināt pieejamu
un kvalitatīvu
pamatizglītību

1.2.1.

ģimenes atbalsta pakalpojumu
pieejamību pašvaldībās, t.sk.
bērnu vecumposma iespējām
atbilstošas garantētas un
kvalitatīvas pirmsskolas
izglītības nodrošināšana no
pusotra gada vecuma
Pirmsskolas un pamatskolas ēkas
celtniecība

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
bērniem
pirmsskolas
programmu apguvi

Mežaparks

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD)

2017.-2020.

PB, ES

Jaunciems

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD)

2018.-2020.

PB, ES

1.2.2.

Rīgas 7.pamatskolas ēkas
Jaunciema 4.šķērslīnijā
atjaunošana

1.2.3.

Piemērotas skolas izveide Rīgas
5.speciālās internātpamatskolas
vajadzībām

Vecmīlgrāvis

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD)

2019.-2020.

PB, ES

1.2.4.

Skolu teritoriju labiekārtošana

Atbilstoši RD
ĪD sarakstam

RD ĪD (sadarbībā
ar RD IKSD)

2014. pastāvīgi

PB

1.2.5.

Skolu materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana mūsdienīga
mācību procesa nodrošināšanai

RD IKSD Izglītības
pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

1.2.6.

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

RD IKSD Izglītības
pārvalde (sadarbībā
ar RD ITC)

2014. pastāvīgi

PB, ES

1.2.7.

Iekļaujošas izglītības attīstība –

RD IKSD Izglītības

2014. -

PB

Mežaparka un citu tuvāko
apkaimju iedzīvotājiem
nodrošinātas kvalitatīvas
pirmsskolas un
pamatizglītības ieguves
iespējas
Jaunciema iedzīvotājiem
nodrošinātas kvalitatīvas
pirmsskolas un
pamatizglītības ieguves
iespējas
Nodrošināta izglītības
kvalitātes paaugstināšana
bērniem ar speciālām
vajadzībām
Nodrošinātas skolu
iespējas organizēt sporta un
brīvā laika pavadīšanas
aktivitātes, sekmēta skolēnu
drošība
Pilnveidota skolu
materiāltehniskā bāze ar
mūsdienīgiem mācību
tehniskajiem līdzekļiem
Digitālu mācību līdzekļu
ieviešana skolās, radot
iespējas skolēniem iegūt
21.gs. nepieciešamās
iemaņas un kompetences
Nodrošināts atbalsta

izglītības

2017.-2020.g. - sadarbībā ar RD
Īpašuma departamentu saglabāt projekta
aktualitāti

2018.-2020.g. - sadarbībā ar RD
Īpašuma departamentu saglabāt projekta
aktualitāti
2019.-2020.g. - sadarbībā ar RD
Īpašuma departamentu saglabāt projekta
aktualitāti
Skolu
labiekārtošana
piešķirtā
finansējuma ietvaros notiek atbilstoši
RD Īpašuma departamenta plānam
2015., 2016.g. - plānots finansējums
142 000 euro apmērā (finansējums
netiek sadalīts pa izglītības iestāžu
tipiem, jo skola var īstenot gan
pamatizglītības, gan vispārējās vidējās
izglītības pakāpes programmas)
2014.g. – RD Izglītības, kultūras un
sporta departamenta vietnē izveidota
mācību e-vide, kurā pedagogiem ir
iespēja ievietot un lietot citu pedagogu
ievietotos mācību materiālus, t.sk.
digitālus
2013./2014.g. visās Rīgas pilsētas
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

personāla (izglītības
psihologs, sociālais
pedagogs, speciālais
pedagogs) darbs skolās, kā
arī sekmētas vienādas
izglītības ieguves iespējas
bērniem un jauniešiem,
t.sk. ar speciālām
vajadzībām

pašvaldības skolās tika nodrošināts
atbalsta personāla darbs (sociālais
pedagogs katrā skolā, 112 psihologi,
100 logopēdi, 66 speciālie pedagogi).
Skolās kopā mācījās 720 bērnu invalīdu.
Tika nodrošinātas iekļaujošās izglītības
iespējas - 920 bērni integrēti
vispārizglītojošajās skolās, izstrādājot
individuālus izglītības programmas
apguves plānus
2014.g. uzsākta skolu kvalitātes
monitoringa sistēmas izveidošana

atbalsta personāla nodrošināšana
skolās

pārvalde

Izpildes
termiņš vai
periods
pastāvīgi

1.2.8.

Skolu kvalitātes monitoringa
sistēmas izveidošana

RD IKSD

2015.

PB

Nodrošināta iespēja veikt
skolu darbības monitoringu
pēc vienotiem kritērijiem

1.2.9.

Pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveidošana un
profesionālās darbības
novērtēšana

RD IKSD Izglītības
pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

Nodrošināta ilgtermiņa
pedagogu motivācijas,
atalgojuma un
profesionālās kvalitātes
sasaistes sistēmas
pakāpeniska ieviešana

2014.g. – nodrošināta pedagogu
profesionālās kvalifikācijas pilnveide
vairāk nekā 5000 pedagoģiskajiem
darbiniekiem par Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2015., 2016.g. - pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveide plānota līdzīgā
apjomā.
2013./2014.m.g. profesionālās darbības
novērtēšanas procesā ir novērtēti vairāk
nekā 500 Rīgas pilsētas pašvaldības
pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogi (novērtētie
pedagogi netiek sistematizēti pēc
izglītības pakāpēm, jo pedagogs var
strādāt vairākās izglītības pakāpēs).

U1.3.
Nodrošināt

1.3.1.

Rīgas Angļu ģimnāzijas mācību
vides infrastruktūras pilnveide,

Bieriņi

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2018.

PB, ES

Nodrošinātas vispārējās
vidējās izglītības kvalitātes

Pedagogu atalgojuma sistēma daļēji
sasaistīta ar pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes pakāpi.
2015.-2016.g. prognozējams līdzvērtīga
procesa nodrošinājums
Plānots piesaistīt ES finanšu līdzekļus
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)
kvalitatīvu vispārējo
vidējo izglītību

1.3.2.

inovatīvu IKT risinājumu
ieviešana mācību procesā,
mācību vides ergonomiska
iekārtojuma nodrošināšana,
piebūves celtniecība un sporta
laukumu iekārtošana
Rīgas Natālijas Draudziņas
vidusskolas ēkas Bruņinieku ielā
24A atjaunošanas darbi

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

paaugstināšana Bieriņu
apkaimē

Centrs

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2017.

PB, ES

Atbilstoši RD
ĪD sarakstam

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2014. pastāvīgi

PB

1.3.3.

Skolu teritoriju labiekārtošana

1.3.4.

Skolu materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana mūsdienīga
mācību procesa nodrošināšanai

RD IKSD Izglītības
pārvalde (sadarbībā
ar RD ITC)

2014. pastāvīgi

1.3.5.

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

RD IKSD Izglītības
pārvalde (sadarbībā
ar RD ITC)

1.3.6.

Skolu kvalitātes monitoringa
sistēmas izveidošana

1.3.7.

Pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveidošana un
profesionālās darbības
novērtēšana

Veicināta optimāla skolu
tīkla izveide Centra
apkaimē
Nodrošinātas skolu iespējas
organizēt sporta un brīvā
laika pavadīšanas
aktivitātes, sekmēta skolēnu
drošība

Skolu
labiekārtošana
piešķirtā
finansējuma ietvaros notiek atbilstoši
Rīgas domes Īpašuma departamenta
plānam

PB, ES

Pilnveidota skolu
materiāltehniskā bāze ar
mūsdienīgiem mācību
tehniskajiem līdzekļiem

2014. pastāvīgi

PB, ES

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

RD IKSD

2015.

PB

2015., 2016.g. - plānots finansējums
142 000 euro apmērā (finansējums
netiek sadalīts pa izglītības iestāžu
tipiem, jo skola var īstenot gan
pamatizglītības, gan vispārējās vidējās
izglītības pakāpes programmas)
2014.g. – Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta vietnē
izveidota
mācību
e-vide,
kurā
pedagogiem ir iespēja ievietot un lietot
citu pedagogu ievietotos mācību
materiālus, t.sk. digitālus
2014.g. uzsākta skolu kvalitātes
monitoringa sistēmas izveidošana

RD IKSD
(sadarbībā ar
RIIMC)

2014. pastāvīgi

PB

Nodrošināta iespēja veikt
skolu darbības monitoringu
pēc vienotiem kritērijiem
Nodrošināta pastāvīga
pedagogu profesionālā
pilnveide.
Nodrošināta ilgtermiņa
pedagogu motivācijas,
atalgojuma un
profesionālās kvalitātes
sasaistes sistēmas
pakāpeniska ieviešana

2014.g. – nodrošināta pedagogu
profesionālās kvalifikācijas pilnveide
vairāk nekā 5000 pedagoģiskajiem
darbiniekiem par Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2015., 2016.g. - pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveide plānota līdzīgā
apjomā
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
2013./2014.m.g. profesionālās darbības
novērtēšanas procesā ir novērtēti vairāk
nekā 500 Rīgas pilsētas pašvaldības
pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogi (novērtētie
pedagogi netiek sistematizēti pēc
izglītības pakāpēm, jo pedagogs var
strādāt vairākās izglītības pakāpēs).
Pedagogu atalgojuma sistēma daļēji
sasaistīta ar pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes pakāpi.
2015.-2016.g. prognozējams līdzvērtīga
procesa nodrošinājums

Ēkas Krišjāņa Barona ielā 116
atjaunošana, Rīgas Centra
vidusskolas sākumskolas
izvietošanai
Rīgas 32. vidusskolas, Viļānu
ielā 13 atjaunošanas darbi

RD ĪD

2015.-2017.

PB

RD ĪD

2015.-2017.

PB

1.3.10.

Friča Brīvzemnieka pamatskolas,
Zeļļu ielā 4 atjaunošana

RD ĪD

2015.-2017.

PB

1.3.11.

Ēkas Katrīnas dambī 5A
vienkāršota renovācija
pirmsskolas izglītības iestādes
izvietošanai
Rīgas 6.vidusskolas, Aleksandra
Čaka ielā 102 atjaunošana

RD ĪD

2015.-2017.

PB

RD ĪD

2015.-2017.

PB

RD IKSD

2014.

PB

1.3.8.

1.3.9.

1.3.12.

U1.4.
Nodrošināt tirgus
pieprasījumam
atbilstošu
profesionālo izglītību

1.4.1.

Profesionālās izglītības iestāžu
pārņemšanas Rīgas pilsētas
pašvaldības pārziņā iespēju
izvērtēšana

Nodrošinātas kvalitatīvas
pirmsskolas un
pamatizglītības ieguves
iespējas
Nodrošinātas kvalitatīvas
pirmsskolas un
pamatizglītības ieguves
iespējas
Nodrošinātas kvalitatīvas
pirmsskolas un
pamatizglītības ieguves
iespējas
Nodrošinātas kvalitatīvas
pirmsskolas un
pamatizglītības ieguves
iespējas
Nodrošinātas kvalitatīvas
pirmsskolas un
pamatizglītības ieguves
iespējas
Izvērtētas valsts dibināto
profesionālās izglītības
iestāžu pārņemšanas
pašvaldības pārziņā
iespējas un lietderība

Atbilstoši Izglītības un zinātnes
ministrijas informatīvajam ziņojumam
„Par Izglītības un zinātnes ministrijas
padotībā esošo profesionālās izglītības
iestāžu
pārņemšanu
pašvaldību
padotībā” pašvaldību padotībā tiek
plānots nodot nelielās (300 un mazāk
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

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

1.5.1.

Vienotās informācijas sistēmas
par interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības
iespējām Rīgā izveidošana
pašvaldībā

1.5.2.

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

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

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2015. pastāvīgi

PB

Bērni, jaunieši un
sabiedrība kopumā
informēta
par iespējām bērniem un
jauniešiem izglītoties ārpus
formālās izglītības

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

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde,
Kultūras pārvalde

Pastāvīgi

PB

Nodrošināts vienmērīgāks
un iedzīvotājiem
pieejamāks interešu un
profesionālās ievirzes
izglītības pakalpojums

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

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

Pastāvīgi

VB, PB,
PL

Nodrošinātas
pieprasījumam un
interesēm atbilstošas
kvalitatīvas izglītības
programmas. Veicināta
bērnu un jauniešu karjeras
izvēle

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
izglītojamie) profesionālās izglītības
iestādes. Rīgā nav tādu profesionālās
izglītības iestāžu.
Rīgas pilsētas pašvaldība pagaidām
neplāno pārņemt citas galvaspilsētā
esošās profesionālās izglītības iestādes
pēc savas iniciatīvas
Kataloga „Interešu un profesionālās
ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta)
izglītības
programmas
un
amatiermākslas kolektīvi” izdošana.
No 2015.gada www.e-skola.lv publicēt
vienotu informāciju sadaļā Interešu
izglītība, iekļaujot katalogā minēto
informāciju,
vispārējās
izglītības
iestādēs (t.sk. pirmsskolās) īstenotās
programmas un citu juridisko un fizisko
personu
īstenotās
programmas
pašvaldībā
Izglītības iestādēs veidojot jaunas
programmas plānot nodarbību vietas
apkaimēs, kurās vēl nav šāda
piedāvājuma.
Rīgas pašvaldības mūzikas un mākslas
skolās 2014./15. m.g. licencētas jaunas
mācību
programmas,
Latgales
priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā
paplašinātas telpas, papildus 100
audzēkņiem
Analizēt iestāžu pieteikumus jaunu
programmu atvēršanai, ņemot vērā
konkrētās
izglītības
programmas
nodrošinājumu apkaimē, neatkarīgi no
iestādes,
bērnu
un
jauniešu
pieprasījumu, kā arī programmas
nozīmi bērnu un jauniešu karjeras izvēlē
un sociālo iemaņu attīstībā.
Interešu izglītības programmu atskaišu
un pasākumu rezultātu izvērtēšana,
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

1.5.4.

Bērnu un jauniešu interešu
izpēte, lai nodrošinātu pieprasīto
programmu īstenošanu

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2016.

PB

1.5.5.

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

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

Pastāvīgi

PB, ES

1.5.6.

Izglītības programmās ar
paaugstinātu slodzi iesaistīto
audzēkņu veselības monitorings

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
sadarbībā ar RD LD

2014. pastāvīgi

PB

Nodrošināta sportistu
medicīniskā uzraudzība
paaugstinātas slodzes
apstākļos

1.5.7.

Pasākumu organizēšana bērniem
un jauniešiem interešu un spēju
attīstībai

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde,
Kultūras pārvalde

Pastāvīgi

PB

Nodrošināta bērnu un
jauniešu iespēja parādīt
savu talantu un apgūtās
iemaņas kopējos
pasākumos, nodrošinot
meistarības celšanu un
nosakot labākos
Nodrošināta kvalitatīva
pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveide

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

Noskaidrotas bērnu un
jauniešu intereses un
aktualizētas viņus
interesējošās programmas
Bērnu un jauniešu
sasniegumi nacionālajā un
starptautiskajā līmenī

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
lemjot par turpmāko interešu izglītības
programmu atbalstu
Izveidot
visaptverošu
vispārējās
izglītības
iestāžu
izglītojamo
elektronisko anketēšanu
Organizēt un nodrošināt interešu
izglītības
pasākumus.
Atbalstīt
audzēkņu dalību starptautiska līmeņa
konkursos, čempionātos, sacensībās,
skatēs, festivālos
Apzināt izglītības programmās ar
paaugstinātu slodzi iesaistīto audzēkņu
skaitu un sniegt priekšlikumus veselības
aprūpes un medicīniskās uzraudzības
nodrošināšanai paaugstinātas slodzes
apstākļos
Nodrošināt
finansiālu
atbalstu
pasākumu, projektu īstenošanai.
Rīgas pašvaldības mūzikas un mākslas
skolās 2014./15. m.g. licencētas jaunas
mācību programmas

1.5.8.

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

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
sadarbībā ar RIIMC

Pastāvīgi

PB, ES

1.5.9.

Veicināt vienotu interešu
izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības programmu
darba koordināciju un
metodisko materiālu izstrādi
Materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana un modernizācija

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
sadarbībā ar RIIMC
un izglītības
iestādēm
RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde,
Kultūras pārvalde

Pastāvīgi

PB, VB,
ES

Nodrošināta vienota darba
koordinācija un jaunu
metodisko materiālu
izdošana

Atbalstīt Rīgas interešu izglītības
metodiskā
centra
un
pedagogu
izstrādāto metodisko materiālu izdošanu

Pastāvīgi

PB, ES

Izglītības programmu
īstenošana nodrošināta ar
atbilstošu materiāltehnisko
bāzi

Turpināt finansiālā atbalsta sniegšanu
inventāra un pamatlīdzekļu iegādei,
papildus līdzekļu saņemšanai gatavot
argumentētus
un
pamatotus
pieprasījumus, meklējot iespējamos

1.5.10.

Atbalstīt interešu un profesionālās
ievirzes
pedagogu
profesionālās
kvalifikācijas pilnveidi, organizējot
kursus,
apmācību
un
pedagogu
pieredzes apmaiņu
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

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

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2015. pastāvīgi

PB, ES

Izveidotas modernizētas un
mūsdienu prasībām
atbilstošas Izglītības
iestādes un to infrastruktūra
pielāgota bērniem un
jauniešiem ar kustību
traucējumiem

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2015. - 2016.

PB, ES

Nodrošināta vienota pieeja
finanšu līdzekļu sadalē

Iekšējās un ārējās
videonovērošanas sistēmu
uzstādīšana pašvaldības interešu
un profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs
Policijas dežūru nodrošināšana
pie interešu un profesionālās
ievirzes izglītības iestādēm
pasākumu un nodarbību laikā
Prakšu vietu nodrošināšana
jaunajiem restaurācijas
speciālistiem (sadarbība ar Rīgas
Celtniecības koledžu)
Jauniešu nodarbinātības
veicināšana, t.sk. karjeras
izglītības sistēma un jauniešu
pēc profesionālās un/vai

RD ITC

2014.–2016.

PB, ES

Nodrošināta droša vide

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
sadarbībā ar RPP

2014.–2015.

PB

Nodrošināta droša vide

PB

Nodrošinātas prakses vietas
jaunajiem restaurācijas
speciālistiem

RPA „Rīgas
pieminekļu
aģentūra”
Būvvalde

2014. pastāvīgi
2014. pastāvīgi

PB

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
finanšu avotus
Inventāra (instrumentu) iegāde Rīgas
mūzikas un mākslas skolām.
2015.gadā
plānots
iegādāt
visnepieciešamāko inventāru Rīgas
mūzikas un mākslas skolām izglītības
programmu realizācijas nodrošināšanai
Sniegt priekšlikumus RD ĪD prioritārā
secībā par interešu un sporta izglītības
iestāžu pieejamības nodrošināšanu
bērniem un jauniešiem ar kustību
traucējumiem, ņemot vērā esošo
stāvokli

Aktualizēt no pašvaldības budžeta
apmaksāto amata vienību skaita
noteikšanu interešu izglītības iestādēs,
papildinot ar sporta izglītības iestādēm,
ņemot vērā iestāžu specifiku. Noteikt
kritērijus finanšu līdzekļu piešķīrumam
izglītības programmu īstenošanai
Sniegt
priekšlikumus
ITC
par
nepieciešamību uzstādīt vai nomainīt
videonovērošanas sistēmas un saskaņot
darbu izpildi prioritārā secībā
Sniegt
priekšlikumus
RPP
par
nepieciešamību
policijas
dežūru
nodrošināšanai un panākt to izpildi

Jauniešiem tiek dota iespēja
iegūt profesionālo pieredzi
studiju jomā un attīstīt
karjeru
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

augstākās izglītības iestādes
pabeigšanas integrācija darba
tirgū
Bērnu pieskatīšanas istabu
atvēršana visās Rīgas pilsētas
vakarskolās
Regulāra nepieciešamo zināšanu,
interešu apzināšana, lai
nodrošinātu pieprasījumam
atbilstošus kursus

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

RD IKSD

2015.-2016.

PB

RIIMC

2014. pastāvīgi

PB

Izveidotas četras bērnu
pieskatīšanas/rotaļu istabas
vakarskolās
Aptaujāti 5000 pedagogu
gadā, izveidotas 110
programmas

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

1.6.1.

U2.1.
Nodrošināt jaunatnes
politikas īstenošanas
koordināciju
pašvaldībā

2.1.1.

Pašvaldības un valsts institūciju
sistemātiskas sadarbības
nodrošināšana jaunatnes
politikas jautājumos

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2014.–pastāvīgi

PB

2.1.2.

Ekspertu un pētnieku iesaiste
darba ar jaunatni plānošanā un
programmu izstrādē

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2015.

PB, VB,
ES

1.6.2.

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Aktualitātes īstenošana saglabājas
Apzināt iedzīvotāju vajadzības un
pieprasījumu un saskaņā ar finanšu
iespējām
piedāvāt
atbilstošas
programmas

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam

2014.–pastāvīgi

Mērķtiecīgi koordinēta
jaunatnes politikas
īstenošanā iesaistīto pušu
rīcība, novērsta funkciju un
aktivitāšu dublēšanās
Nodrošināta uz zināšanām
balstīta (evidence-based)
mūsdienīga darba ar
jaunatni plānošana Rīgas
pilsētas pašvaldībā

Partnerību
veidošana
specifisku
problēmu risināšanai jaunatnes politikas
jomā
2015.g.
- Kvantitatīva pētījuma
veikšana par jauniešu līdzdalības
paradumiem un viņu vidē aktuālajiem
jautājumiem.
Jaunatnes politikas jautājumiem veltīto
augstskolu pētniecisko un diplomdarbu
izstrādes veicināšana

U2.2.
Sekmēt jauniešu
nodarbinātības un
ekonomiskās
patstāvības
paaugstināšanos

2.2.1.

2.2.2.

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

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

2014.–pastāvīgi

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
(sadarbībā ar RD

2014.–pastāvīgi

PB, VB,
ES, PL

Ieviesti jauniešu
nodarbinātības veicināšanas
pasākumi; mazināts
jauniešu bezdarbs

Skolēnu nodarbinātības organizēšana
vasaras brīvlaikā Rīgas pilsētas
pašvaldības
iestādēs
un
kapitālsabiedrībās.
Apmācību
rīkošana
jaunatnes
organizāciju aktīvistiem un citiem
interesentiem
par
sociālās
uzņēmējdarbības jautājumiem

PB, VB,
ES

Izstrādātas un ieviestas
jauniešu vajadzībām
atbilstošas neformālās

Jauniešu
neformālās
programmu
īstenošana,
jaunatnes organizācijas
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izglītības
iesaistot

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

apgūšanu

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

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

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

2.4.1.

Skolēnu pašpārvalžu kapacitātes
stiprināšana

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

LD Sociālo
pārvaldi)

Jauniešu un jaunatnes
organizāciju iniciatīvu
līdzfinansēšana

Jaunatnes organizāciju līderu
kapacitātes pilnveide un
organizāciju ilgtspējas
sekmēšana
Jauniešu interešu grupu un
jaunatnes organizāciju darbībai
nepieciešamās materiālās bāzes
nodrošināšana

Atbildīgie
izpildītāji

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

Jaunatnes
organizāciju
resursu centri
(tīkla
paplašināšana)

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
izglītības programmas

2014.–pastāvīgi

PB, ES

Palielināts darbā ar jaunatni
iesaistīto jauniešu (un
bērnu) skaits; pilnveidots
jauniešu interesēm
atbilstošu aktivitāšu
piedāvājums

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2014.–pastāvīgi

PB, ES

Pieaudzis jaunatnes
organizāciju darbā iesaistīto
jauniešu skaits

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2014.–pastāvīgi

PB, ES

Nodrošināta jaunatnes
organizāciju līdzdalība
pašvaldības darba ar
jaunatni īstenošanā;
palielinājies jaunatnes
organizāciju īstenoto
projektu skaits

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

2014.–pastāvīgi

PB

Nodrošināta izglītojamo
līdzdalība izglītības iestāžu
darba organizācijā

Uz darba prasmju un iemaņu apgūšanu
vērsto interešu izglītības programmu
īstenošana
Jauniešu
iniciatīvu
konkursa
organizēšana.
Iniciatīvu konkursa rīkošana jaunatnes
organizācijām
bez
tematiskajām
prioritātēm
Apmācību
rīkošana
jaunatnes
organizāciju vadītājiem un līderiem par
specifiskiem, ar organizāciju darbību
saistītiem jautājumiem
Rīgas jauniešu centra „Kaņieris”
darbības nodrošināšana
2016.g. jaunatnes organizāciju resursu
centra izveide saskaņā projektā „Youth
Space” izstrādāto metodoloģiju.
2016.g. atbalsts jaunatnes organizāciju
darbības projektiem
Izglītojošo pasākumu organizēšana
skolēnu pašpārvalžu aktīvistiem.
Izglītojošo un informatīvo pasākumu
organizēšana
skolēnu
pašpārvalžu
konsultantiem.

2.4.2.

Jaunatnes organizāciju
konsultatīvās padomes darbības
nodrošināšana

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2014.–pastāvīgi

PB

Jaunatnes organizācijas
iesaistītas pašvaldības
jaunatnes politikas
plānošanā, īstenošanā un
izvērtēšanā

Informatīvo materiālu sagatavošana par
pašpārvalžu darbu
Regulāra konsultatīvās padomes sēžu
organizēšana, iepazīstinot RD IKSD ar
sagatavotajiem priekšlikumiem.
Jaunatnes organizāciju iepazīstināšana
ar padomes darbu un viņu līdzdalības
tās darbā veicināšana
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

2.4.3.

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Jauniešu iesaiste viņu dzīves
kvalitāti ietekmējošo lēmumu
pieņemšanā

Atbildīgie
izpildītāji
RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

Izpildes
termiņš vai
periods
2015.

Finanšu
resursi un
avoti
PB, ES

2014.–pastāvīgi

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

2.5.1.

Līdzfinansējuma nodrošināšana
jaunatnes organizāciju
starptautiskai sadarbībai

2.5.2.

Darbā ar jaunatni iesaistīto
personu kompetenču
pilnveidošana pārrobežu
projektos

2.5.3.

U2.6.
Nodrošināt
aktivitātes bērniem
un jauniešiem

2.6.1.

2.6.2.

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
(sadarbībā ar RD
IKSD Projektu un
sabiedrības
integrācijas nodaļu)
RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
(sadarbībā ar RD
IKSD Projektu un
sabiedrības
integrācijas nodaļu)

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

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

Sporta un citu brīvā laika
aktivitāšu organizēšana bērniem

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

T.sk. attālas
apkaimes

2016.

PB

2015.–pastāvīgi

PB, ES

2015.–pastāvīgi

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2014.–pastāvīgi

PB, ES

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Dažādas sociālās grupas
pārstāvošiem jauniešiem
radīta iespēja iesaistīties
pašvaldības jaunatnes
politikas veidošanā

2015.g. jauniešu forumu organizēšana
par viņiem nozīmīgiem jautājumiem.

Ieviestas jaunas metodes un
laba prakse jaunatnes
organizāciju darbā

Atbalsts
jaunatnes
organizāciju
starptautiskiem projektiem, kuriem nav
iespējams
iegūt
ERASMUS+
finansējumu
(t.sk.
līdzdalībai
starptautisko tīklu pasākumos)

Pilnveidota darba ar
jaunatni kvalitāte

Starptautisko projektu izstrāde un
īstenošana jaunatnes organizāciju līderu
kompetenču pilnveidei.

2014.–pastāvīgi

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
(sadarbībā ar RD
IKSD Projektu un
sabiedrības
integrācijas nodaļu)

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

Pilnveidotas jauniešu
prasmes un zināšanas,
sekmējot viņu integrāciju
sabiedrībā

Jauniešu informēšana par līdzdalības
iespējām

Informatīvo
pasākumu
rīkošana
jaunatnes organizāciju jauniem biedriem
par starptautisko projektu veidošanu
Pārrobežu projektu, kas vērsti uz
jauniešu kompetenču pilnveidi un
konkurētspējas veicināšanu, izstrāde un
īstenošana.
NEET jauniešu informēšana par
iespējām piedalīties pārrobežu projektos
(izmantojot
pieeju
„jaunietis
–
jaunietim”)

2014.–pastāvīgi

PB

PB

Bērniem un jauniešiem
nodrošinātas saturīgas un
izaugsmi veicinošas brīvā
laika pavadīšanas iespējas
izglītojamo brīvlaikā

Bērniem un jauniešiem
nodrošinātas saturīgas brīvā

Izglītības iestāžu rīkoto dienas nometņu
koordinēšana un līdzfinansēšana.
Izglītības iestāžu rīkoto diennakts
nometņu ārpus Rīgas koordinēšana un
līdzfinansēšana.
Nevalstisko un reliģisko organizāciju
rīkoto nometņu līdzfinansēšana
NVO projektu bezmaksas brīvā laika
aktivitāšu
organizēšanai
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

2.6.3.

un jauniešiem, t.sk. attālās
apkaimēs (nodrošinot
vienmērīgu ģeogrāfisko
pārklājumu)
Brīvā laika centru darbības
nodrošināšana un tīkla pilnveide,
t.sk. attālās apkaimēs (nodrošinot
vienmērīgu ģeogrāfisko
pārklājumu)

Prioritārās
apkaimes,
objekti
(nodrošinot
vienmērīgu
ģeogrāfisko
pārklājumu)
T.sk. attālas
apkaimes
(nodrošinot
vienmērīgu
ģeogrāfisko
pārklājumu)

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
laika pavadīšanas iespējas
maksimāli tuvu viņu
dzīvesvietai

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2014.–pastāvīgi

PB, ES

Bērniem un jauniešiem
nodrošinātas brīvā laika
pavadīšanas iespējas
maksimāli tuvu viņu
dzīvesvietai

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
līdzfinansēšana.
Sporta aktivitāšu pašvaldības izglītības
iestāžu sporta laukumos finansēšana
Atbalsts brīvā laika centru darbībai,
atjaunojot materiālu krājumus un
materiāli-tehnisko nodrošinājumu.
Apmācību organizēšana brīvā laika
centru pedagogiem.
2016.g. jaunu brīvā laika centru izveide

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

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Rīgas kā reģiona metropoles
funkciju veikšanai
nepieciešamās kultūras, tūrisma
infrastruktūras attīstīšana
Uz eksportu orientētu integrētu
tūrisma, kultūras, veselības un
dabas kapitāla infrastruktūras,
pakalpojumu
un
produktu
piedāvājuma attīstīšana
Kultūras iestāžu celtniecība un
rekonstrukcija (optimāls kultūras
iestāžu tīkls)

Amatu mājas rekonstrukcija vai
celtniecība

Bolderāja,
Latgales
priekšpilsēta,
Purvciems,
Ziepniekkalns,
Jugla
Visa pilsēta

Apkaimes,
kurās nav
pieejami
kultūras
pakalpojumi, un
pilsētas centrs
Centrs

RD IKSD Kultūras
pārvalde

2014.–2020.

PB, ES

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

No 2014.gada tiek atsevišķu projektu
veidā iedzīvinātas kultūras aktivitātes
apkaimēs

2014.–2020.

PB

Nodrošinātas iespējas
saņemt kvalitatīvu kultūras
pakalpojumu

No 2014.gada atsevišķu projektu veidā
tiek iedzīvinātas kultūras aktivitātes
apkaimēs, atbalstīti radošo kvartālu
projekti

RD ĪD sadarbībā ar
RD IKSD (Kultūras
pārvalde)

2014.-2020.

PB, ES

Nodrošinātas iespējas
saņemt kvalitatīvu kultūras
pakalpojumu dzīvesvietas
tuvumā

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2018.–2020.

PB, ES

Nodrošinātas iespējas
saņemt kvalitatīvu kultūras
pakalpojumu.

RD ĪD
izpilddirekcijas (ZI)
RD IKSD

Uzcelta vai rekonstruēta
Amatu māja
3.1.5.

Spīķeru iela – gājēju iela –
savdabīgs Eiropas „Kultūras
tirgus’’

Maskavas
forštate

AI (sadarbībā ar
RD PAD, RD ĪD)

2016.–2020.

PB, ES

Izveidota gājēju iela Rīgas
kultūrvēsturiskajā teritorijā,
radīti priekšnoteikumi

Izpilddirekcija plāno veikt
Spīķeru
ielas ēku īpašnieku aptauju, lai viņu
vēlmes un iespējas Spīķeru ielas

16

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
uzņēmējdarbībai

3.1.6.

Daudzfunkcionālais
sakrālais
mantojums Rīgas
Latgales
priekšpilsētas administratīvajā
teritorijā

3.1.7.

Akustiskās koncertzāles izveide

3.1.8.

Laikmetīgās mākslas
darbības nodrošināšana

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

3.2.2.

Izveidot Rīgas Brāļu kapus
kā memoriālu muzeju

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

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

AI (sadarbībā ar
RD PAD)

2020.

PB, ES

Jauna tūrisma produkta
izveide, veicināta
kultūrvēsturiskā un
multikulturālā mantojuma
saglabāšana

LR Kultūras
ministrija (sadarbībā
ar RD)
RD sadarbībā ar LR
Kultūras ministriju
vai NVO

2014.-2020.

VB, ES

Izveidota Akustiskā
koncertzāle

2014.-2020.

PB,VB,
ES

Nodrošināta Laikmetīgās
mākslas telpas darbība

Visa pilsēta

RPA „Rīgas
pieminekļu
aģentūra”

2014. –
pastāvīgi

PB

Uzturēti un restaurēti
pieminekļi, memoriāli un
dažādi vides objekti un
sakopta tiem piegulošā
teritorija

Brasa

RPA „Rīgas
pieminekļu
aģentūra”

2014.– 2020.

PB, VB

Izveidots Rīgas Brāļu kapu
memoriālais muzejs

Vienmērīga kultūras iestāžu
(bibliotēkas, kultūras centri,
mūzikas un mākslas skolas)
pārklājuma
nodrošināšana
pilsētas apkaimēs un esošo būvju
atjaunošanas darbi
Pieejamības nodrošināšana
dalībai amatiermākslas
kolektīvos

Apkaimes,
kurās nav
pieejami
kultūras
pakalpojumi

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2014.–2020.

PB, ES

Iedzīvotājiem pieejami
kultūras pakalpojumi savā
apkaimē

Visa pilsēta

RD IKSD Kultūras
pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

Vides pieejamības nodrošināšana

Brasa

RPA „Rīgas

2014. -

PB

Radītas iespējas Rīgas
iedzīvotājiem atbilstoši
savām interesēm piedalīties
amatiermākslas kolektīvu
darbībā
Nodrošināta vides

Latgales
priekšpilsētas
administratīvā
teritorija

telpas

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
attīstībā
koordinētu
ar
pilsētas
atbildīgajiem dienestiem un sekmētu
uzņēmējdarbību ar mērķi radīt šeit
Eiropas
„Kultūras
tirgu”,
kas
papildinātu Spīķeru kvartāla aktivitātes

2015.gadā IKSD pārziņā tiks pārņemta
Rīgas Mākslas telpa, kurā sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo mākslas muzeju vai
NVO izvietos laikmetīgās mākslas
kolekciju

2015.gadā
tiks
uzsākta
jauna
amatiermākslas kolektīvu atbalsta forma
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

pie kultūrvides objektiem

pieminekļu
aģentūra”

Izpildes
termiņš vai
periods
pastāvīgi

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

pieejamība Rīgas Brāļu
kapos

3.3.4.

Pilsētvidē esošo pieminekļu,
memoriālu un vides objektu
juridiskā statusa nostiprināšana

Visa pilsēta

RPA „Rīgas
pieminekļu
aģentūra”

2014. pastāvīgi

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)

2014.–2020.

PB

Projekts uzsākts 2013.gadā, turpināsies
līdz 2016.gadam

3.3.6.

Koncertzāles „Ave Sol” torņa
atjaunošanas darbi

Centrs

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2018.–2020.

PB

Izstrādāts virtuālā muzeja
projekts.
Izveidota digitālā
ekspozīcija 3 telpās.
Ierīkota multimediju
konferenču zāle.
Izveidota jūgendstila
kultūrvēsturiskā mantojuma
datubāze un digitalizētas
685 jūgendstila
kultūrvēsturiskā mantojuma
vienības.
Pilnveidota interaktīvā
mājaslapa (izveidota jauna
sadaļa par virtuālā muzeja
ekspozīciju)
Renovēta „Ave Sol”
koncertzāles torņa fasāde

3.3.7.

VEF kultūras pils pārbūve un
pieguļošās teritorijas
atjaunošanas darbi

Teika

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2015.–2017.

PB

Plānots uzsākt 2015.gadā

3.3.8.

Mūzikas skolu, bibliotēku un
kultūras iestāžu atjaunošanas
darbi
Laikmetīgā mākslas muzeja
izveide
„Rīga –Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2014.gadā”
programmas laikā uzsākto
iniciatīvu attīstība un uzturēšana:

Visa pilsēta

RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2014.–2020.

PB

Izstrādāts VEF Kultūras
pils rekonstrukcijas
projekts un veikta objekta
rekonstrukcija
Atjaunošanas darbi

3.3.9.
U3.4.
Regulāri organizēt
vietējas, nacionālas
nozīmes un

Atbildīgie
izpildītāji

3.4.1.

PL
Visa pilsēta

RD,
nodibinājums „Rīga
2014",
RD IKSD

2015.–2020.

PB

Izveidots Laikmetīgās
mākslas muzejs
Īstenoti vairāk nekā 20
pasākumi

Radošo kvartālu un radošo industriju
atbalsta programmas attīstība un
ieviešana 2015.gadā
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

starptautiskus
kultūras pasākumus
-

3.4.2.

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

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Visa pilsēta

RD IKSD Kultūras
pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

Nodrošināta Dziesmu un
deju svētku procesa
nepārtrauktība

2015.gadā - Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu Dziesmu svētki
2015.gadā – Eiropas dienas deju
koncerts (Rīga)

RD IKSD Kultūras
pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

Atbalstīti dažādi festivāli
Rīgā

2015.gadā
notiks
starptautiskais
folkloras festivāls „Baltica”, turpināsies
festivālu mērķprogramma.
Dalība 2015.gada pasākumu kopumā
„Rainim un Aspazijai 150”

3.4.3.

Ilgtermiņa festivālu
mērķprogrammas īstenošana

3.5.1.

Atbalsts nacionālās identitātes
veidošanai, kultūras mantoto un
jaunradīto vērtību (mūsdienīga
māksla, tautas māksla, filmas un
literatūra) iedzīvināšanai,
veicinot dažādu sabiedrības
grupu sadarbību
Atbalsts kultūras iestāžu, vietējo
uzņēmēju un tradicionālo
amatnieku darbībai, veidojot
produktus un pakalpojumus uz
materiālā un nemateriālā kultūras
mantojuma bāzes

Visa pilsēta

RD IKSD Kultūras
pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

Veicināta dažādu
sabiedrības grupu sadarbība
un nacionālās identitātes
veidošanās ar kultūras
mantotajām un
jaunradītajām vērtībām

Visa pilsēta

RD IKSD Kultūras
pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

Sniegts atbalsts projektiem,
aktivitātēm, kas veicina
produktu un pakalpojumu
uz materiālā un nemateriālā
kultūras mantojuma bāzes
veidošanu

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

Visa pilsēta

RD IKSD Kultūras
pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

Integrētas jaunas mākslas
un dizaina vērtības pilsētas
svētku noformējumā

3.5.2.

U3.6.
Veicināt esošo
kultūras vērtību

Rīgas radošo kvartālu un radošo
industriju atbalsta programma;
Apkaimju programma;
pagalmu labiekārtošanas talkas;
izveidoto pilsētvides objektu
uzturēšana;
Bērnu kultūras mēnesis;
Saulgriežu festivāls Mežaparkā
festivālu mērķprogrammas
paplašināšana ar „Rīga 2014”
iniciatīvām – „Staro Rīga”, „Re
Re Rīga”, Ziemošanās festivāls,
Saulgriežu festivāls Mežaparkā,
Born in Riga
Dziesmu un deju svētku procesa
nepārtrauktības nodrošināšana

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

3.6.1.

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Turpinās tradicionālie Līgo svētku,
Rīgas svētku, Miķeļdienas gadatirgi,
kuros piedalās lietišķās mākslas
meistari,
amatnieki
un
vietējie
uzņēmēji, kā arī lietišķās mākslas
meistaru piedalīšanās starptautiskos
gadatirgos Florencē, Briselē, Maskavā
u.c.
Sadarbība
ar
Latvijas
Mākslas
akadēmiju – katru gadu
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

pilsētvidē

saglabāšanu un jaunu
radīšanu
3.6.2.

U3.7.
Veicināt iedzīvotāju
radošumu un radošu
brīvā laika
pavadīšanu
U3.8.
Atbalstīt kultūras
projektu realizāciju
U3.9.
Īstenot aktīvu
pašvaldības
sadarbību
kultūrvides attīstībai

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

3.7.1.

3.8.1.

3.9.1.

Jauno ideju, mākslas un dizaina
vērtību, kas palikušas pastāvīgi
pilsētvidē pēc dažādu festivālu
un pilsētas svētku norisēm,
uzturēšana, aprūpe
Latviešu tradicionālo amatu
prasmju saglabāšana, uzturēšana
un apguve uz materiālā un
nemateriālā kultūras mantojuma
bāzes
Kultūras projektu konkursu
realizēšana
Skolu u.c. pašvaldības telpu
izmantošana
arī
kultūras
vajadzībām

Visa pilsēta

RPA „Rīgas
pieminekļu
aģentūra”

2014. pastāvīgi

PB

Integrētas jaunas mākslas
un dizaina vērtības
pilsētvidē

Pašvaldības
kultūras iestādes
visā pilsētā

RD IKSD Kultūras
pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

Saglabātas, uzturētas un
apgūtas latviešu
tradicionālo amatu prasmes

Atbalsts latviešu tradicionālo amatu
prasmju studijām, piešķirot tām finanšu
līdzekļus materiālu un rīku iegādei

Visa pilsēta

RD IKSD Kultūras
pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

Atbalstīti dažādi kultūras
projekti

Apkaimes,
kurās nav
kultūras
iestādes, pilsētas
centrs

RD IKSD
(sadarbībā ar
izpilddirekcijām)
izpilddirekcijas (ZI)

2014. pastāvīgi

PB

2014. pastāvīgi

PB

Pašvaldības telpas tiek
izmantotas kultūras
vajadzībām
Organizētas
jauno
mākslinieku un amatieru
mākslas izstādes
Īstenota sadarbība, padarot
pieejamākus kultūras
pakalpojumus visiem
sociālajiem slāņiem

2014.-2016.gadā
turpinās
kultūras
projektu atbalsts finansēšanas konkursu
veidā
Kultūras centri slēdz sadarbības līgumus
ar mācību iestādēm par amatiermākslas
kolektīvu darbību iestāžu telpās
Ik gadu organizēt vismaz 10 izstādes

3.9.2.

Sadarbības īstenošana ar valsts
kultūras institūcijām kultūras
pakalpojumu pieejamībai

Visa pilsēta

RD IKSD Kultūras
pārvalde

2014. pastāvīgi

PB, VB

3.9.3.

Sadarbības īstenošana
pieminekļu uzturēšanas un
attīstības jomā

Visa pilsēta

RPA „Rīgas
pieminekļu
aģentūra”

2014. pastāvīgi

PB

3.9.4.

Sadarbības īstenošana
pieminekļu uzturēšanas un
attīstības jomā

Būvvalde

2014. pastāvīgi

PB

4.1.1.

Atbalsta sniegšana pilsoniskās
sabiedrības aktivitātēm, kas

2014.gadā sadarbībā ar Kultūras
ministriju īstenots Baltijas ceļa atceres
pasākumu projekts, 2015.gadā – Raiņa
un Aspazijas jubilejas gada pasākumu
īstenošana

Īstenota vietējā un
starptautiskā mēroga
sadarbība, attīstot un
uzturot pieminekļus,
memoriālus un vides
objektus pilsētā
Dalība semināros un
konferencēs par kultūras
mantojuma aizsardzību un
saglabāšanu. Komunikācija
ar speciālistiem

RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
U4.1.
Veicināt nevalstisko

RD IKSD Projektu
un sabiedrības

2014. pastāvīgi

PB

Sniegts atbalsts projektiem,
aktivitātēm, kas veicina

Sabiedrības

integrācijas
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projektu

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

stiprina sadarbību un savstarpēju
sapratni starp dažādām
paaudzēm, etniskajām un
interešu grupām, teritorijām,
īpaši sabiedriski neaktīvo
iedzīvotāju iesaistīšana, t.sk.
talkas un citas brīvprātīgās
aktivitātes, kopienu attīstība un
līdzdalība politikas veidošanā

integrācijas nodaļa

4.2.1.

Saistošas latviešu valodas
mācības nodrošināšana,
informācija par pamattiesībām,
izglītības, veselības,
nodarbinātības, kultūras un citām
dzīves jomām

RD IKSD Projektu
un sabiedrības
integrācijas nodaļa
sadarbībā ar citām
RD
struktūrvienībām

2014. pastāvīgi

PB

4.2.2.

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

RD IKSD Projektu
un sabiedrības
integrācijas nodaļa

2014. pastāvīgi

PB, ES

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
Dažādu sociālo grupu
socializēšanās un jaunu prasmju

RD IKSD Projektu
un sabiedrības
integrācijas nodaļa
(sadarbībā ar RD
IKSD Izglītības
pārvaldi)

2014. pastāvīgi

RD IKSD Projektu
un sabiedrības

2014. pastāvīgi

organizāciju un
iedzīvotāju
iesaistīšanos
pašvaldības darbībā
(t.sk. brīvprātīgā
darbā)

U4.2.
Veicināt sabiedrības
integrācijas procesu,
t.sk. attīstīt
starpkultūru
dialogu un veicināt
iecietību

Prioritārās
apkaimes,
objekti

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

4.3.1.

U4.4.
Nodrošināt sociālo

4.4.1.

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

sabiedrības līdzdalību
pašvaldības dzīvē –
teritorijas sakopšanā,
pašvaldības politikas
veidošanā, lēmumu
pieņemšanā un īstenošanā
u.c.

konkurss NVO.
Sabiedrības
integrācijas
projektu
konkurss RD padotības iestādēm.
Brīvprātīgā darba projektu konkurss RD
padotības iestādēm.
Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas
programmas un rīcības plāna īstenošana
un rezultātu apkopošana.
Rīgas domes konsultatīvās padomes
sabiedrības integrācijas jautājumos
darbības nodrošināšana

Nodrošinātas iespējas
apgūt/papildināt latviešu
valodas zināšanas,
informācija par
pamattiesībām un citām
dzīves jomām

Latviešu valodas apguves projektu
konkurss.
Sabiedrības
integrācijas
projektu
konkurss NVO.
Sabiedrības
integrācijas
projektu
konkurss RD padotības iestādēm

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

Sabiedrības
integrācijas
konkurss NVO.

PB, ES

Izveidota atbalsta sistēma
jauniebraucēju un viņu
bērnu iekļaušanai
sabiedrībā un izglītības
sistēmā

Latviešu valodas apguves projektu
konkurss.
Sabiedrības
integrācijas
projektu
konkurss NVO.
Sabiedrības
integrācijas
projektu
konkurss RD padotības iestādēm.
Dalība vietējo un starptautisko finanšu
instrumentu projektu konkursos, tajā
skaitā Trešo valstu valstspiederīgo
integrācijas fonda projektu konkursos

PB, ES

Nodrošināti pasākumi
dažādu sociālo grupu

Sabiedrības
integrācijas
konkurss NVO

projektu

Sabiedrības
integrācijas
projektu
konkurss RD padotības iestādēm
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projektu

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

iekļaušanu dažādām
sabiedrības grupām

apgūšana un attīstīšana

U4.5.
Atbalstīt ģimenes un
ģimenes vērtības

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

integrācijas nodaļa

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

pārstāvjiem

4.5.1.

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

Visa pilsēta

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

2014.–2016.

PB

Nodrošināti bezmaksas
izglītojošie pasākumi
vecāku un sociālo prasmju
pilnveidošanā ģimenēm ar
bērniem, piem., saskarsmes
iemaņu veidošanā, bērnu
audzināšanā, bērnu brīvā
laika organizēšanā un
talantu attīstīšanā, ģimenes
budžeta plānošanā u.tml.

4.5.2.

Vienotā ģimeņu informatīvā
resursa izveidošana

Visa pilsēta

RD LD sadarbībā ar
citiem RD nozaru
departamentiem

2014.–2016.

PB

4.5.3.

Jauniešu neformālā izglītošana
ģimenes vērtību stiprināšanai un

Visa pilsēta

RD LD sadarbībā ar
IKSD; LD un

2014.–2016.

PB

Izveidota vienotas
informācijas interneta
vietne, nodrošināta
informācijas pieejamība
vienuviet par ģimenes
sociālā atbalsta politiku un
pasākumiem pašvaldībā –
bērnu un jauniešu formālās
un neformālās izglītības
iespējām, kultūras un sporta
aktivitātēm, infrastruktūru,
ģimenei draudzīgām
atpūtas vietām,
aktualitātēm, kas varētu
interesēt ikvienu
Notikušas jauniešus
izglītojošas aktivitātes

Sabiedrības
integrācijas
projektu
konkurss RD padotības iestādēm.
 Nodarbības vecākiem par bērnu
agrīno psihoemocionālo attīstību un
drošas vides veidošanas veicināšanu
bērna attīstībai;
 visām
iesaistītajām
pusēm
pieņemamu konflikta/krīzes situāciju
risinājumi – mediācijas programmas
nodrošināšana
ģimenēm
krīzes
situācijās;
 informatīvi izglītojošu nodarbību
cikls pāru attiecību stiprināšanai;
 jauno vecāku informēšana par bērna
aprūpi un veselību ietekmējošiem
faktoriem un to profilaksi;
 nodarbības par ģimenes attiecību un
psihoemocionālās
attīstības
veicināšanu;
 vecāku kompetences stiprināšanas
programma
„Bērna
emocionālā
audzināšana”
Sadarbība
ar
RD
Labklājības
departamentu

 Informatīvi izglītojošu materiālu
izdošana un izplatīšana bērniem un

22

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

dzīves prasmju apguvei

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

IKSD padotībā
esošās iestādes;
NVO

4.5.4.

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

Visa pilsēta

RD LD, IKSD, RD
nozaru
departamenti; NVO

2014. pastāvīgi

PB

4.5.5.

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

Visa pilsēta

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

2014.–2016.

PB

4.5.6.

Pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogu izglītošana darbam ar
audzēkņu vecākiem

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar IKSD un
pirmsskolas
izglītības iestādēm)

2014.–2016.

PB

4.5.7.

Pagarināto dienas grupu
attīstīšana skolās un ārpusklašu
nodarbību piedāvājuma
attīstīšana sākumskolas
skolēniem

Visa pilsēta

IKSD (un padotībā
esošās izglītības
iestādes)

2014.–2016.

PB

5.1.1.

Regulāri nodrošināta

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

saistībā ar ģimenes
vērtībām un dzīves
prasmēm

jauniešiem
vispārējās
izglītības
iestādēs;
 informatīvi
izglītojoši
semināri
bērniem un jauniešiem;
 diskusijas un nodarbību cikli
vispārējās izglītības iestādēs

Noorganizēti ikgadēji
ģimenes dienu pasākumi,
nodrošinot vecāku un bērnu
iespējas kvalitatīvi pavadīt
kopā brīvo laiku un
sekmējot sabiedrības
līdzdalību ģimenes vērtību
stiprināšanā
Nodrošinātas telpas
izglītības iestādēs un
organizētas atbalsta grupas
vecākiem, piesaistot
speciālistus, stiprinot
izpratni par ģimenes
vērtīborientāciju un attīstot
vecāku prasmes
Veikta pedagogu apmācība,
pilnveidojot viņu
kompetenci darbā ar
vecākiem un bērniem,
attīstot ģimenes un
izglītības iestādes
savstarpējo sapratni un
sadarbību
Papildus izveidotas un
pilnveidotas pagarinātās
dienas grupas, nodrošinot
bērnu pieskatīšanu un
lietderīgu nodarbināšanu
līdz plkst. 18.00

Informatīvi
izglītojošie
pasākumi vai kampaņas

Iedzīvotāji ir informēti par

Informācijas

publiskie

Atbalsta grupas vecākiem, kuru bērni
uzsāk mācības 1.klasē

 Informatīvi
izglītojoši
semināri
pirmsskolas
izglītības
iestāžu
pedagogiem;
 metodiskie materiāli speciālistiem

2014.gadā pagarināto dienas grupu
piedāvājums skolēniem notiek atbilstoši
esošajam finansējumam.
Aktualitāte saglabājas

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
U5.1.

RD IKSD Sporta un

2014. -

PB

izvietošana
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dažādos

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)
Veicināt sabiedrības
izpratni par
sportošanas pozitīvo
ietekmi
5.1.2.

5.1.3.

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

U5.3.
Atbalstīt sporta
organizācijas un
interešu grupas

informācijas pieejamība
pašvaldības uzturētajos interneta
resursos un elektroniskajos
saziņas līdzekļos
Pilsētas iedzīvotāju
apmierinātības ar sporta
pasākumu klāstu un kvalitāti
monitorings
Informatīvo pasākumu un aktīva
dzīvesveida popularizēšanas
akciju organizēšana

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji
jaunatnes pārvalde
(sadarbībā ar RD
IKSD Direktora
biroju)
RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
(sadarbībā ar RD
IKSD Direktora
biroju)
RD LD Veselības
pārvalde un RD
IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

Izpildes
termiņš vai
periods
pastāvīgi

Finanšu
resursi un
avoti

2014. pastāvīgi

2014. pastāvīgi

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
plānotajiem un
notikušajiem pasākumiem

mediju resursos atbilstoši iedzīvotāju
mediju lietošanas paradumiem

PB

Iedzīvotāji ir apmierināti ar
sporta pasākumu klāstu un
kvalitāti

Tiek veiktas
anketēšana

aptaujas

un

PB

Noorganizētas akcijas.

 Konsultācijas un nodarbības
fiziskajām aktivitātēm;
 nūjošanas nodarbības.

par

Veselīgs un aktīvs
dzīvesveids ir populārs
iedzīvotāju vidū
Uz mērķauditorijas
interesēm vērsts sporta
sacensību kalendārs

Tautas sporta sacensību ietvaros
organizēti informatīvie pasākumi par
sportisku dzīvesveidu
Sacensību
kalendāra
sastādīšana
sadarbībā ar sporta veidu federācijām un
nevalstiskajām sporta organizācijām,
izvērtējot iedzīvotāju intereses
Organizētas sporta delegāciju apmaiņas
vizītes saskaņā ar plānu

Sacensību plānošana, saglabājot
sacensību un sporta veidu
pēctecību atbilstoši
mērķauditorijas interesēm
Sadarbības nodrošināšana sporta
jomā ar Rīgas sadraudzības
pilsētām

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
(sadarbībā ar RD
ĀP)

2014. pastāvīgi

PB

5.2.3.

Pašvaldības darbinieku komandu
līdzdalība dažādos sporta
pasākumos

2014. pastāvīgi

PB

5.2.4.

Sekmēt izglītības iestāžu sporta
tradīciju saglabāšanu un
turpmāko attīstību

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

2014. pastāvīgi

PB

Nodrošinātas sacensības
starp izglītības iestādēm un
sacensību iespējas bērniem
un jauniešiem

5.3.1.

Atklātu konkursu organizēšana
dažāda mēroga sacensību
organizēšanai

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

Nevalstisko sporta
organizāciju īstenoto sporta
pasākumu skaits

5.2.1.

5.2.2.

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Organizētās apmaiņas
vizītes sporta jomā,
pieredzes apmaiņa sporta
nodarbību un treniņu
metodikā, sacensību
organizēšanā
Nodrošināta pašvaldības
darbinieku dalība sporta
sacensībās un citās sporta
aktivitātēs

dažādas

Informācijas izplatīšana pašvaldības
darbinieku vidū par iespējām piedalīties
dažādās sporta sacensībās
Organizēt un nodrošināt vispārējās
izglītības
iestāžu
sacensības
pieprasītajos sporta veidos. Nodrošināt
izglītojamo
līdzdalību
Latvijas
finālsacensībās
Konkursu organizēšana finansējuma
piešķiršanai
nevalstiskām
sporta
organizācijām dažāda līmeņa sacensību
organizēšanai
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)
sporta jomā

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

U5.4.
Organizēt un
atbalstīt tautas sporta
pasākumus dažādām
mērķa grupām

U5.5.
Sekmēt augstu
sasniegumu sportā
iesaistīto personu
izaugsmi un
līdzdalību
starptautiskajās
sacensībās

5.4.1.

Konkursa par labāko Rīgas
bērnu un jaunatnes sporta klubu
organizēšana, stiprinot
organizāciju kapacitāti
Konkursa Rīgas sporta veterānu
sporta organizāciju organizēšana,
stiprinot to kapacitāti
Konkursu Rīgas organizācijām,
kas apvieno cilvēkus ar īpašām
vajadzībām, organizēšana,
stiprinot to kapacitāti
Mērķauditorijas vajadzību
nodrošināšana atbilstoši
sacensību kalendāram

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji
RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

Izpildes
termiņš vai
periods
2014. pastāvīgi

Finanšu
resursi un
avoti
PB

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2014. –
pastāvīgi

PB

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2014. –
pastāvīgi

PB

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
(sadarbībā ar
pilsētas sporta
klubiem un
federācijām)
RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
(sadarbībā ar
pilsētas sporta
organizācijām)
RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
(sadarbībā ar sporta
organizācijām un
izpilddirekcijām)

2014. pastāvīgi

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Nevalstisko sporta
organizāciju kapacitātes
pieaugums

Konkursa organizēšana nevalstiskajām
bērnu un jaunatnes sporta organizācijām

Sporta veterānu
iesaistīšanās aktīvās sporta
nodarbībās
Dažādu pasākumu
sarīkošana cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām

Konkursa organizēšana nevalstiskajām
sporta veterānu organizācijām

PB

Noorganizētas sacensības
dažādos sporta veidos un
dažādām mērķauditorijām

Ikgadējā sacensību kalendārā iekļauto
sacensību
tautas
sporta
jomā
organizēšana

2014. pastāvīgi

PB

Pieņemtie un ieviestie
lēmumi, iegūta informācija

Organizētas konferences un diskusijas

2014. pastāvīgi

PB

Nodrošinātas vienādas
iespējas iedzīvotājiem
piedalīties sporta aktivitātēs
un pasākumos

Dažādu bezmaksas sporta pasākumu
organizēšana dažādām mērķauditorijām.
Konkursu organizēšana par bezmaksas
sporta pasākumu organizāciju pilsētā
dažādām mērķauditorijām

Sadarbībā ar sporta
organizācijām, izstrādāti
kritēriji prioritāri
atbalstāmajiem sporta
veidiem
Sportistu dalība augsta
līmeņa sacensībās

Kārtības
izstrādāšana
prioritāri
atbalstāmo sporta veidu atbalstam
sadarbībā ar nevalstiskajām sporta
organizācijām

Atbalstīti un godināti Rīgas
labākie sportisti par
izciliem sasniegumiem

Pasākuma
„Sporta
laureāts”
organizēšana.
Naudas balvu piešķiršana saskaņā ar

5.4.2.

Regulāra konferenču un
diskusiju organizēšana par sporta
jautājumiem

5.4.3.

Pieejamu tautas sporta pasākumu
organizēšana

5.5.1.

Prioritāri atbalstāmo sporta veidu
noteikšana un kārtības ieviešana
to atbalstam

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

5.5.2.

Finansiāla atbalsta sniegšana
sporta organizācijām labāko
sportistu dalībai augsta līmeņa
sacensībās
Naudas balvas nodrošināšana un
ikgadēja Rīgas labāko sportistu
un viņu treneru godināšana

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

5.5.3.

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

Konkursu sarīkošana organizācijām, kas
apvieno cilvēkus ar īpašām vajadzībām

Nevalstisko
sporta
iesniegumu izvērtēšana

organizāciju
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

U5.6.
Nodrošināt
labiekārtotas un
drošas sporta
infrastruktūras
pārklājumu pilsētā,
uzlabojot iespējas
nodarboties ar sportu
apkaimēs

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

Prioritārās
apkaimes,
objekti

5.5.4.

Atbalsta nodrošināšana Latvijas
Olimpiskās vienības sastāvā
iekļautajiem Rīgas sportistiem

5.5.5.

Bērnu un jauniešu sporta veidu
attīstības programmu īstenošanas
veicināšana

5.6.1.

Vieglatlētikas manēžas
celtniecība

5.6.2.

UEFA prasībām atbilstoša
futbola stadiona celtniecība

5.6.3.

Izglītības
iestāžu
sporta
infrastruktūras (t.sk. sporta zāļu
un laukumu) renovācija un
attīstības iespējas

Pašvaldības
izglītības
iestādes

5.6.4.

Āra
(nesegto)
izveidošana

Visa pilsēta

5.7.1.

Esošo izglītības iestāžu sporta
infrastruktūras un attīstības
iespēju apzināšana un
novērtēšana

5.7.2.

Veicināt sporta federāciju un citu
sporta organizāciju iesaistīšanos
sporta infrastruktūras attīstībā

Ziepniekkalns

slidotavu

Grīziņkalns –
Krišjāņa Barona
ielā 116A

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

sportā

RD instrukciju

2014. pastāvīgi

PB

Rīgas sportistu sasniegumi
starptautiska līmeņa
sacensībās

Finansiālā atbalsta piešķiršana Latvijas
Olimpiskās vienības sportistiem –
rīdziniekiem

2014. pastāvīgi

PB

Nodrošinātas izaugsmes
iespējas labākajiem
jaunajiem sportistiem

Pārraudzīt sporta veidu
programmu īstenošanu

2015.–2019.

PB, VB,
ES

Sportistiem nodrošināta
iekštelpu treniņu iespēja

Saglabāt projekta aktualitāti

Latvijas Futbola
federācija sadarbībā
ar RD ĪD un RD
IKSD
RD ĪD, RD IKSD

2015.–2019.

UEFA

Uzbūvēts UEFA prasībām
atbilstošs futbola stadions

2014.–2018.

PB, ES

Atjaunotas
iestāžu
infrastruktūras

Izpilddirekcijas

2014. pastāvīgi

PB

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
(sadarbībā ar RD ĪD
un izglītības
iestādēm)
RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
(sadarbībā ar
atbildīgajām sporta
federācijām un

2014. pastāvīgi

PB

RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
(sadarbībā ar
Latvijas Olimpisko
vienību)
RD IKSD Sporta un
jaunatnes pārvalde
sadarbībā ar
attiecīgo sporta
veidu federācijām
un izglītības
iestādēm
RD ĪD (sadarbībā ar
RD IKSD)

2014. pastāvīgi

PB,
piesaistītais
finansējums

attīstības

izglītības
sporta

Nodrošinātas slidošanas
iespējas pilsētas centrā un
apkaimēs
Izstrādāti izglītības iestāžu
sporta infrastruktūras un
attīstības projekti

Nodrošināt slidotavu izveidi pilsētas
centrā un apkaimēs

Līdzdalība vienotas valsts
sporta politikas izstrādē un
īstenošanā, interešu
pārstāvniecība

Detalizētāka informācija
uzdevuma U5.6. aktivitātēs

Sniegt priekšlikumus
departamentam

RD
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Īpašuma

iekļaujas

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

izglītības iestādēm)

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

Visa pilsēta

RD LD Veselības
pārvalde

2014.

PB, VB

6.1.2.

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

Visa pilsēta

RD ĪD,
RD LD

2014.

PB

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

6.1.3.

Pašvaldības noslēgto deleģējuma
līgumu ar pašvaldības
ārstnieciskā profila
kapitālsabiedrībām izpildes
kontrole

Visa pilsēta

RD LD Veselības
pārvalde

2014.-2016.

PB

Deleģējuma līgumos
noteiktie uzdevumi izpildīti

6.1.4.

Primārās veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana
Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas
1.slimnīca" atsevišķu korpusu
atjaunošanas darbi,
infrastruktūras attīstība
SIA „Rīgas veselības centrs"
atjaunošanas
darbi,
infrastruktūras attīstība

Visa pilsēta

RD LD, RD ĪD

2014.-2020.

PB

Centrs

RD LD, RD ĪD

2015.-2017.

PB (RP SIA
„Rīgas
1.slimnīca”)

Uzlabota primārās
veselības aprūpes
infrastruktūra
Atjaunoti Rīgas pašvaldības
SIA „Rīgas 1.slimnīca"
atsevišķi korpusi

Visa pilsēta

RD ĪD, LD

2015.-2020.

Atgāzene

RD ĪD, LD
Veselības pārvalde

2014.-2016.

PB (SIA
„Rīgas
veselības
centrs”),
ES
PB (RP
SIA

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

RP SIA
atsevišķu

„Rīgas 2.slimnīca”
nodaļu
telpu

Uzlabota primārās
veselības aprūpes
pieejamība

Rīgā strādājošajiem ģimenes ārstiem
noorganizēti 4 semināri par aktualitātēm
veselības aprūpes un sociālās aprūpes
jomās, kurus kopumā noklausījās 90
ģimenes ārsti
Ikdienas darbs

Katru gadu līdz 1.martam katra
pašvaldības
ārstnieciskā
profila
kapitālsabiedrība iesniedz pārskatu par
deleģējuma līguma izpildi iepriekšējā
gadā un līdz 1.augustam – par kārtējo
pusgadu

Atjaunota un attīstīta
infrastruktūra SIA „Rīgas
veselības centrs"
Renovēta Rehabilitācijas
nodaļa, renovēts

1. Ūdensvada stāvvada nomaiņa.
2.Ugunsdzēsības
signalizācijas
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

renovācija, ūdensvada stāvvada
nomaiņa
un
teritorijas
labiekārtošana,
ugunsdzēsības
signalizācijas un datorsistēmu
renovācija

6.1.8.

Rīgas
Dzemdību
nama
atjaunošanas darbi Miera ielā 45

6.1.9.

Reorganizācijas
procesa
nodrošināšana, veidojot jaunu
RP
ārstnieciskā
profila
kapitālsabiedrību, apvienojot 6
ambulatorās ārstniecības iestādes

6.1.10.

SIA „Rīgas veselības centrs”
medicīnisko tehnoloģiju iegāde

Finanšu
resursi un
avoti
„Rīgas 2.
slimnīca”)

Brasa

Ķengarags,
Torņakalns,
Imanta,
Ziepniekkalns,
Iļģuciems,
Bolderāja

RD ĪD, RD LD

2014.-2020.

RD ĪD, LD

2014.

RD ĪD,LD

2015.-2017.

PB (RP
SIA
„Rīgas
„Dzemdību
nams”),
ES
PB

PB (SIA
„Rīgas
veselības
centrs”)

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Traumatoloģijas bloks un
dienas stacionārs, nomainīts
ūdensvada stāvvads, kā arī
labiekārtots žogs un vārti,
ugunsdzēsības signalizācija
atbilstoša 17.02.2004. MK
noteikumu „Ugunsdrošības
noteikumi” prasībām,
uzlabota veselības aprūpes
kvalitāte un pieejamība
pacientiem, ieviešot eveselības pakalpojumu

renovācija atbilstoši 17.02.2004. MK
noteikumu „Ugunsdrošības noteikumi”
prasībām:
2.1. veiktas izmaiņas attīstības plānā;
2.2. idejas saskaņošana ar RD ĪD un
LD;
2.3. projekta izstrāde;
2.4. renovācijas darbu veikšana.
3. Datorsistēmu renovācija:
3.1. veiktas izmaiņas attīstības plānā;
3.2. projekta saskaņošana ar RD ĪD un
RD LD;
3.3. datorsistēmu renovācijas darbu
veikšana, attīstot e-veselību, apvienojot
ārstu biroja un laboratorijas sistēmas

Atjaunots Rīgas Dzemdību
nams Miera ielā 45

Uzlabota veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamība
Pārdaugavā dzīvojošajiem
iedzīvotājiem, izveidojot
vienu ārstniecības iestādi,
kuras vadība, ierobežotajos
finanšu un cilvēkresursu
apstākļos, var operatīvi
plānot savu darbu un
nodrošināt iedzīvotājiem
pakalpojumu pieejamību

Pacientiem pieejami
moderni, mūsdienu
prasībām atbilstoši
veselības aprūpes
pakalpojumi

No 2014. gada 14.jūlija darbu ir sākusi
jauna Rīgas pašvaldības ārstnieciskā
profila kapitālsabiedrība SIA „Rīgas
veselības centrs”, kas ir izveidota,
apvienojot
6
Rīgas
pašvaldības
kapitālsabiedrības:
RP
SIA
„Torņakalna poliklīnika”, RP SIA
„Iļģuciema poliklīnika”, RP SIA
„Veselības centrs „Imanta””, RP SIA
„Bērnu veselības centrs „Ķengarags””,
RP SIA „Bolderājas poliklīnika”, RP
SIA „Primārās veselības aprūpes centrs
„Ziepniekkalns””
Konsekventa medicīnisko tehnoloģiju
atjaunošana, nodrošinot nepārtrauktu
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un
atbilstību mūsdienu medicīnas prasībām
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

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

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Ķengarags,
Torņakalns,
Imanta,
Ziepniekkalns,
Iļģuciems,
Bolderāja
Centrs

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods
2015.-2016.

Finanšu
resursi un
avoti
PB (SIA
„Rīgas
veselības
centrs”)

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

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

2017.

PB

Rīgas pilsētas iedzīvotājiem
pieejama labiekārtotā
teritorija, kas nodrošina
rekreācijas, atpūtas un
mērenas fiziskās aktivitātes
iespējas visām vecuma
grupām

6.1.11.

SIA „Rīgas veselības centrs”
kvalitātes
vadības
sistēmas
ieviešana un sertificēšana

6.1.12.

RP SIA „Rīgas 1.slimnīca”
teritorijas labiekārtošana

6.1.13.

RP SIA „Rīgas
informācijas
sistēmas attīstīšana

1.slimnīca”
tehnoloģiju

Centrs

RD ITC, LD

2015.-2016.

PB (RP
SIA
„Rīgas 1.
slimnīca”)

Nodrošināta informācijas
pieejamība un datu drošība

6.1.14.

RP SIA „Rīgas 1.slimnīca”
kvalitātes
vadības
sistēmas
ieviešana un sertificēšana

Centrs

RD LD

2015.-2016.

PB (RP
SIA
„Rīgas 1.
slimnīca”)

Nodrošināta sniegto
veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitātes
sistēmiska uzraudzība un
pilnveidošana

6.1.15.

Bolderājas poliklīnikas Kapteiņu
ielā 7 lifta izbūve
Fizisko aktivitāšu un veselīga
uztura lietošanas veicināšana
bērnu un jauniešu vidū

Bolderāja

RD ĪD

2015.-2016.

PB

Nodrošināta lifta izbūve

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

2014.–2020.

PB

Notikuši informatīvi
izglītojošie semināri
speciālistiem; notikušas
lekcijas, interaktīvās un
uzvedības intervences
grupu nodarbības bērniem
un jauniešiem; notikuši
informatīvi izglītojoši
publiskie vides un citi
pasākumi; sagatavota un

6.2.1.

RD LD

Nodrošināta sniegto
veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitātes
sistēmiska uzraudzība un
pilnveidošana

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
1. Kvalitātes vadības sistēmas modeļa
izvēle.
2. Kvalitātes
vadības
sistēmas
ieviešana visās filiālēs.
3. Kvalitātes
vadības
sistēmas
sertificēšana
1. Teritorijas labiekārtošanas projekta
izstrāde.
2. Labiekārtošanas darbi

1. Vienotas pacientu reģistratūras
izveidošana.
2. Vienotā telefona numura (call
center) ieviešana.
3. Vienotās pacientu datu glabāšana
sistēmas izveide.
4. Vienotas mājaslapas un tās satura
vadības sistēmas izveide
1. Kvalitātes vadības .sistēmas modeļa
izvēle
2. Kvalitātes
vadības
sistēmas
ieviešana.
3. Kvalitātes
vadības
sistēmas
sertificēšana
2015., 2016.g. - saglabāt projekta
aktualitāti
1. Informatīvi izglītojošie semināri
pirmsskolas
izglītības
iestāžu
pedagogiem un bērnu vecākiem par
veselīgu uzturu.
2. Nodarbības bērniem un jauniešiem
par fiziskajām aktivitātēm vasaras
nometņu ietvaros.
3. Publiskie pasākumi.
4. Izdoti
metodiskie
materiāli
speciālistiem.
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
izplatīta informācija un
materiāli; notikuši
bezmaksas fiziskās
aktivitātes veicinoši
pasākumi

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)

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

2014.–2020.

PB

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

6.2.3.

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

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

2014.–2020.

PB

Notikuši informatīvi
izglītojošie semināri
speciālistiem; notikušas
uzvedības intervences
grupu nodarbības, tajā
skaitā atbalsta grupu
nodarbības pieaugušajiem;
notikuši informatīvi
izglītojoši publiskie vides
un citi pasākumi; notikušas
fizisko aktivitāšu
nodarbības; sagatavota un
izplatīta informācija un
materiāli; veikti pētījumi

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
5. Informatīvie/reprezentatīvie
materiāli vecākiem un bērniem par
veselīgu uzturu.
6. Plānota informatīvā kampaņa par
fiziskajām aktivitātēm un veselīgu
uzturu bērniem un jauniešiem.
7. Informācija medijos
1. Informatīva ziemas
traumatisma
profilakses kampaņa bērniem un
jauniešiem.
2. Nodarbības
bērniem
par
traumatismu
vasaras
nometņu
ietvaros.
3. Sociālajos
tīklos
aktualizēta
informācija par traumatismu

1. Informatīvā
kampaņa
veselīga
uztura veicināšanai darbspējīgā
vecuma iedzīvotāju vidē.
2. Lekcijas un nodarbības sēdoša darba
veicējiem par veselīgu uzturu un
fiziskajām aktivitātēm.
3. Plānotas
fizisko
aktivitāšu
nodarbības SIA „Rīgas meži”
pārvaldītajās teritorijās (brīvdabas
trenažieri).
4. Veselīga uztura popularizēšana RP
AS „Rīgas Centrāltirgus” teritorijā
(vides objekta izveide).
5. Pasaules prettabakas dienai veltītas
kampaņas.
6. Sabiedrības informēšanas kampaņas
par atkarības profilaksi Rīgas
iedzīvotājiem.
7. Sagatavoti un izplatīti informatīvie
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

6.2.4.

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

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)

2014.–2020.

PB

Notikuši informatīvi
izglītojošie semināri
speciālistiem; notikušas
lekcijas, interaktīvās
grupu nodarbības; notikuši
informatīvi izglītojoši
publiskie vides un citi
pasākumi; sagatavota un
izplatīta informācija un
materiāli

6.2.5.

Vides
radīšana
un
tādu
pasākumu īstenošana, kas vērsti
uz slimību un traumatisma
profilaksi un veselības stāvokļa
uzlabošanu vecāka gadagājuma
iedzīvotāju vidū

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

2014.–2020.

PB

Iedzīvotāji ir saņēmuši
konsultācijas par
jautājumiem, kas saistīti ar
garīgo un fizisko labsajūtu
un veselīgu dzīvesveidu,
kontrolējuši asinsspiedienu,
cukura un holesterīna
līmeni asinīs; notikušas
nūjošanas nodarbības;
sagatavota un izplatīta
informācija un materiāli;
notikuši informatīvi
izglītojoši publiskie vides
un citi pasākumi

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
materiāli.
8. Konsultācijas un grupu nodarbības
pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem
par iespējām saglabāt veselību
pensijas vecumā.
9. Nodarbības pašvaldības Dienas
centros
1. Informatīvās lekcijas un nodarbības
jauniešiem
par
reproduktīvo
veselību un personīgo higiēnu.
2. Semināri pedagogiem par jauniešu
reproduktīvo veselību.
3. Izveidota un īstenota programma
pedagogiem
par
pirmsskolas
vecuma bērnu mutes veselību un tās
kopšanu.
4. Sagatavots un izdalīts informatīvs
materiāls vecākiem.
5. Publiskota informācija par mutes
veselību dažāda vecuma iedzīvotāju
grupām.
6. Lekcijas
vecāka
gadagājuma
iedzīvotājiem par specifisku mutes
dobuma kopšanu Dienas centros
1. Nūjošanas nodarbības.
2. Informatīva
kampaņa
par
traumatismu vecāka gadagājuma
iedzīvotājiem
un
sagatavoti
informatīvie materiāli.
3. Latvijas Sarkanā Krusta veselības
istabu līdzfinansēšana.
4. Notikušas sabiedrības informēšanas
kampaņas
Pasaules
Veselības
organizācijas dienu ietvaros –
pasaules veselības diena, pasaules
sirds veselības diena.
5. Sabiedrības informēšanas kampaņa
par depresijas profilaksi.
6. Lekcijas un praktiskās nodarbības
par veselīgu un ekonomisku uzturu
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

6.2.6.

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

6.2.7.

Infekcijas slimību profilakse,
izglītojot sabiedrību un veicinot
savlaicīgas ārstēšanās uzsākšanu

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Jugla

ZI Teritorijas
apsaimniekošanas
un attīstības nodaļa
RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)

RD LD (sadarbībā
ar ārstnieciskā
profila
RP SIA )

Izpildes
termiņš vai
periods
2014.

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

PB

Izveidota
vecāka
gadagājuma
iedzīvotāju
aktīvās atpūtas vieta
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, tajā
skaitā atbalsta grupu
nodarbības pieaugušajiem;
notikuši informatīvi
izglītojoši publiskie vides
un citi pasākumi;
sagatavota un izplatīta
informācija un materiāli;
veikti pētījumi

2014.–2020.

PB

2014.–2020.

PB

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

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
vecāka gadagājuma iedzīvotājiem
Izveidot senioru aktīvās atpūtas
laukumu Juglā ar 2 vingrošanas
kompleksiem
1. Atbalsta grupu nodarbību cikls
līdzatkarīgām personām.
2. Vasaras nometne atbalsta grupu
dalībniekiem.
3. Radio raidījumu cikls par atkarības
slimību
profilaksi
un
psihoemocionālās
veselības
veicināšanu.
4. Sagatavota
un
publiskota
informāciju par atkarības slimību
profilaksi un psihoemocionālās
veselības veicināšanu.
5. Diskusijas un nodarbību cikli Rīgas
pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs.
6. Apmācību semināri pedagogiem par
atkarības slimību profilaksi un
psihoemocionālās
veselības
veicināšanu.
7. Dalība vecāku sapulcēs.
8. Informatīvi izglītojošie publiskie
pasākumi.
9. Pētījuma „Riska un aizsargājošo
faktoru ietekme uz jauniešu atkarību
izraisošo vielu lietošanu Rīgā”
veikšana.
10. Informatīvi izglītojošas programmas
par stresa mazināšanas iespējām
izstrāde un ieviešana
1. Informatīvā kampaņa par difterijas
profilaksi.
2. Informatīvi izglītojošo materiālu par
imunizāciju
sagatavošana
un
izplatīšana.
3. Apmācību semināri pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogiem par
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Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

infekciju slimību profilaksi bērniem.
Diskusijas un nodarbību cikli
bērniem un jauniešiem par infekciju
slimību profilaksi
1. Izveidota sabiedrības veselības
informācijas elektroniskā platforma
www.veselsridzinieks.lv.
2. Sagatavota un izplatīta informācija
par sabiedrības veselībai aktuālām
tēmām publiskajā telpā, tajā skaitā
arī sociālajos tīklos.
3. Publiskie pasākumi PVO dienu
ietvaros
4.

6.2.8.

Informācijas
iedzīvotājiem
veselības
jautājumos

sniegšana
veselības (t.sk.
veicināšanas)

6.2.9.

Kaitējuma
mazināšanas
programmas
īstenošana
narkotisko vielu lietotāju vidū

7.1.1.

Grupu dzīvokļa
izveidošana
personām ar psihiskās veselības
traucējumiem

Imanta

Dienas
aprūpes
centra
izveidošana
personām
ar
psihiskās veselības traucējumiem

Pārdaugava

Dienas aprūpes centra personām

Jebkura vieta

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

2014.–2020.

PB

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

RD LD

2014.–2020.

PB

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

Narkotisko vielu lietotāji saņēmuši
speciālistu
(sociālā darbinieka,
psihologa,
HIV
konsultanta)
konsultācijas,
veikta
HIV
ekspresdiagnostika, izlietoto šļirču
maiņa un prezervatīvu dalīšana

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
U7.1.
Nodrošināt dažādu
mērķa grupu
vajadzībām
atbilstošus sociālos
pakalpojumus

7.1.2.

7.1.3.

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2014. pastāvīgi

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2014. pastāvīgi

(izveidoša-

RD LD (sadarbībā

2014. -

nas gadā
un trīs
darbības
gadus),
PL
PB, PL

PB, VB
(izveidoša-

nas gadā),
PL

PB, VB

Nodrošināts grupu dzīvokļa
pakalpojums personām ar
psihiskās veselības
traucējumiem, papildus 14
vietas

Nodrošināts dienas aprūpes
centra pakalpojums
personām ar psihiskās
veselības traucējumiem
atbilstoši pieprasījumam,
papildus 25 vietas
Nodrošināts dienas aprūpes

2014.g. – izsludināts pašvaldības
iepirkums pakalpojuma nodrošināšanai
Imantas 8.līnijā 1, Rīgā, iepirkuma
rezultātā
noskaidrots
pakalpojuma
sniedzējs, no 03.11.2014. pakalpojuma
sniegšanas uzsākšana;
2015.-2016.g.
–
nodrošināts
pakalpojums – 14 vietas
2014.g. jauns dienas aprūpes centrs nav
izveidots.
2015. – 2016.g. – dienas aprūpes centra
izveidošana atbilstoši Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta iespējām
2014.–2016.g. – nodibinājuma „Fonds
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Uzdevumi (U)

ar
garīgās
attīstības
traucējumiem
pakalpojuma
nodrošināšana
atbilstoši
pieprasījumam (palielināts vietu
skaits gadā par 5 vietām)

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Rīgā

Atbildīgie
izpildītāji
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

Izpildes
termiņš vai
periods
pastāvīgi

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
centra pakalpojums
personām ar garīgās
attīstības traucējumiem
atbilstoši pieprasījumam,
papildus 5 vietas

7.1.4.

Specializētās
darbnīcas
personām ar garīga rakstura
traucējumiem
pakalpojuma
nodrošināšana
atbilstoši
pieprasījumam

Jebkura vieta
Rīgā

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2014. pastāvīgi

PB, PL

7.1.5.

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

Imanta,
Bolderāja,
Sarkandaugava,
Āgenskalns

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2014. –
pastāvīgi
(Imantā),
2015. –
pastāvīgi
(Āgenskalnā),
2016. –
pastāvīgi
(Bolderājā),
2017. –
pastāvīgi

PB, PL

Nodrošināts specializētās
darbnīcas pakalpojums
personām ar garīga rakstura
traucējumiem atbilstoši
pieprasījumam, papildus 15
vietas
Izveidoti 4 dienas centri
pensijas vecuma personām
un citām pilngadīgām
personām, nodrošinot
pakalpojumu pēc iespējas
tuvāk minēto personu
dzīvesvietai

PB, PL

Izveidoti 2 dienas aprūpes
centri personām ar

(Sarkandaugavā)

7.1.6.

Jaunu dienas aprūpes centru
izveidošana personām
ar

Rīgas Latgales
priekšpilsēta,

RD LD (sadarbībā
ar RSD,

2014. –
pastāvīgi

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
kopā” dienas aprūpes centrā „Kopā” no
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta
finansētas papildus 2 vietas;
2014.g. – izsludināts pašvaldības
iepirkums divu dienas aprūpes centru
personām ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem (DAC) pakalpojuma
nodrošināšanai Imantas 8.līnijā 1, Rīgā,
un Ludzas ielā 43, Rīgā, iepirkuma
rezultātā noskaidroti DAC pakalpojuma
sniedzēji, no 03.11.2014. pakalpojuma
sniegšanas uzsākšana Imantas 8.līnijā 1,
Rīgā (16 vietas) un no 01.10.2014.
pakalpojuma sniegšanas uzsākšana
Ludzas ielā 43, Rīgā (12 vietas),
2015. –2016.g. – abos DAC nodrošināts
pakalpojums – kopā 28 vietas.
2014.gadā
atbilstoši pieprasījumam
vietu skaits palielināts par 10 vietām,
kopā nodrošinātas 38 vietas.
2015.–2016.g. – vietu skaits nodrošināts
atbilstoši pieprasījumam un Rīgas
pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
2014.g. – izsludināts pašvaldības
iepirkums daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra (ietver dienas
centra pakalpojumu līdz 50 personām
dienā) un dienas centra personām ar
dzirdes invaliditāti (līdz 20 personām
dienā) pakalpojuma nodrošināšanai
Rīgas Kurzemes rajonā, ieirkuma
rezultātā
noskaidrots
pakalpojuma
sniedzējs, no 01.09.2014. divu dienas
centru
pakalpojuma
sniegšanas
uzsākšana;
2015.–2016.g.
–
nodrošināts
pakalpojums divos jaunizveidotajos
dienas centros - līdz 70 personām dienā
2014.g. jauns dienas aprūpes centrs nav
izveidots.
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Uzdevumi (U)

demenci, izvietojot tos visās
Rīgas priekšpilsētās

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Vidzemes
priekšpilsēta

Atbildīgie
izpildītāji

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

demenci, nodrošinot
pakalpojumu atbilstoši
pieprasījumam, papildus 40
vietas

2015. –2016.g. – dienas aprūpes centra
izveidošana atbilstoši Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta iespējām

PB, PL

Izveidota sociālā pansija,
nodrošinot pakalpojumu 50
personām

Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām

2015. –
pastāvīgi

PB

Piešķirts pabalsts atbilstoši
pabalsta pieprasītāja
vajadzībām (vienai
personai līdz 4269 euro),
10 personām gadā
Nodrošināts pakalpojums
50 personām gadā

Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām

Izpildes
termiņš vai
periods
(Vidzemes
priekšpilsētā),
2016. –
pastāvīgi
(Latgales
priekšpilsētā)

Finanšu
resursi un
avoti

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2016. –
pastāvīgi

RD LD (sadarbībā
ar RSD)

pakalpojuma
sniedzējiem)

Sociālās pansijas izveidošana
(aprūpēto dzīvesvieta) personām
ar ierobežotām pašaprūpes
spējām (pakalpojuma ietvaros
personai tiek nodrošināts
mājoklis un sociālās
aprūpes/sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu komplekss,
saglabājot personai patstāvīgas
dzīves principus)
Valsts nefinansēta tehniskā
aprīkojuma
nodrošināšana
personām
ar
kustību
traucējumiem

Jebkura vieta
Rīgā

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

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2014. –
pastāvīgi

PB, PL

7.1.10.

Naktspatversmes pakalpojuma
izveidošana un nodrošināšana

PB, PL

Izveidota naktspatversme ar
70 vietām

Dienas centru izveidošana
bezpajumtniekiem

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)
RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)

2015. –
pastāvīgi

7.1.11.

Rīgas
Vidzemes
priekšpilsēta
Rīgas Kurzemes
rajons un
Ziemeļu rajons

Īslaicīgās
uzturēšanās
mītnes
pakalpojums nodrošināts Burtnieku ielā
37, Rīgā, līdz 52 personām dienā.
2013.gada aprīlī tika uzsākta Īslaicīgās
uzturēšanās
mītnes
pakalpojuma
sniegšana Burtnieku ielā 37, Rīgā.
Pakalpojumu
nodrošina
„Latvijas
Sarkanais krusts”. Pakalpojums tiek
sniegts līdz 52 personām dienā.
2014.gadā pakalpojums turpināts
Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām

2015. –
pastāvīgi
(Kurzemes
rajonā),
2017. –

PB, PL

Izveidoti 2 dienas centri
bezpajumtniekiem

Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām

7.1.7.

7.1.8.
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Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

7.1.12.

Dienas aprūpes centru
izveidošana bērniem

Bolderāja,
Mežciems,
Jugla

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)

7.1.13.

Ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas iestādes
„Jauniešu māja” izveidošana
Atbalsta centru izveidošana
jauniešiem

Daugavgrīva

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)
RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)
RD LD (sadarbībā
ar pakalpojuma
sniedzējiem)

Uzdevumi (U)

7.1.14.

U7.2.
Pilnveidot

Vecmīlgrāvis,
Jugla,
Dzirciems
Rīgas
Vidzemes
priekšpilsētā

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

Finanšu
resursi un
avoti

PB, PL

Izveidoti 3 dienas aprūpes
centri bērniem

2015.

PB, PL

Izveidota „Jauniešu māja”

2015. –
pastāvīgi

PB, PL

Izveidoti 3 atbalsta centri
jauniešiem

2015.gadā atbilstoši Rīgas
pašvaldības budžeta iespējām

2014. –2016.

PB, PL

Izveidots dienas aprūpes
centrs

2014.gadā jauni dienas aprūpes centri
minētajās apkaimēs nav izveidoti.
2015.-2016.gadā dienas aprūpes centru
izveidošana atbilstoši Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta iespējām
2014.gadā izglītojošo un atbalsta grupu
pakalpojumi jaunajiem vecākiem tika
nodrošināti abās Daugavas pusēs.
Pārdaugavā pakalpojumu nodrošināja
nodibinājums „Dardedze” līdz 12
vietām „Mazo bērnu grupā” un „Bērnu
emocionālās audzināšanas grupas” 12
personām 50 grupu nodarbības.
Daugavas labajā krastā „Mazo bērnu
grupas” līdz 12 personām un 50 „Bērnu
emocionālās
audzināšanas”
grupu
nodarbības.
Daugavas labajā krastā pakalpojumu
nodrošina SIA „Atbalsta un izaugsmes
centrs „Droša skola””
No 2014.gada 28.janvāra – 31.12.2016.
pakalpojumu
projekta
ietvaros
nodrošina
SOS
Bērnu
ciematu
asociācija
Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām

7.1.15.

Dienas aprūpes centru
izveidošana bērniem no sociālā
riska ģimenēm

7.1.16.

Izglītojošo un atbalsta grupu
nodrošināšana jaunajiem un
topošajiem vecākiem

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2014. –
pastāvīgi

PB, PL

Ieviests izglītojošo un
atbalsta grupu pakalpojums
jaunajiem un topošajiem
vecākiem

7.1.17.

Sociālā darba pakalpojuma
pirkšana no NVO sociālā riska
ģimenēm ar bērniem

Visa pilsēta

2014. –
pastāvīgi

PB, PL

Nodrošināts sociālā darba
pakalpojums sociālā riska
ģimenēm

7.2.1.

Vides pieejamības nodrošināšana
pašvaldības sociālo pakalpojumu

RD LD (sadarbībā
ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)
RD LD, RSD, Rīgas
patversme, Rīgas

2014. (RSD),
2015. (RP BJC),

PB

Veikta vides pieejamības
nodrošināšana pašvaldības

RSD (vairākās
adresēs visā

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods
pastāvīgi
(Ziemeļu
rajonā)
2014. –
pastāvīgi

2014.gadā jauni dienas aprūpes centri
minētajās apkaimēs nav izveidoti. 2015.
–2016.gadā dienas aprūpes centru
izveidošana atbilstoši Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta iespējām
2015.gadā atbilstoši Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta iespējām
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pilsētas

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

sniedzējinstitūcijās

pašvaldības
iedzīvotājiem
nodrošināto sociālo
pakalpojumu
kvalitāti

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Rīgas teritorijā),
Rīgas patversme
(Maskavas ielā
208 un
Bārddziņu ielā
2A), SAC
„Mežciems”
(Malienas ielā
3), SAC
„Gaiļezers”
(Hipokrāta ielā
6), RP BJC

Atbildīgie
izpildītāji
sociālās aprūpes
centri, RP BJC

7.2.2.

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

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojumu
sniedzējiem)

7.2.3.

Kvalitatīvu konsultatīvā atbalsta
pakalpojumu nodrošināšana
audžuģimenēm, aizbildņiem,
adoptētājiem

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojumu
sniedzējiem)

7.2.4.

Kvalitatīvu
izglītojošo
un
atbalsta pasākumu nodrošināšana
ģimenēm un bērniem

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojumu
sniedzējiem)

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods
2016. (RP),
2017. (SAC
„Mežciems” un
„Gaiļezers”)

Finanšu
resursi un
avoti

2014.– pastāvīgi
(aprūpes mājās
pakalpojumam),
2015. –
pastāvīgi
(ilgstošas
sociālās aprūpes
un sociālās
rehabilitācijas
institūcijā
pakalpojumam)
2014. –
pastāvīgi

PB

Palielināta aprūpes mājās
un ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās
pakalpojumu cena

No 01.01.2014. aprūpes mājās
un
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām
personām pakalpojumu cena palielināta
par 10%.

PB

Ieviesti konsultatīvā
atbalsta pakalpojumi
audžuģimenēm,
aizbildņiem un
adoptētājiem

2014. pastāvīgi

PB, PL

2014.gadā pakalpojumu nodrošina
„Sociālo pakalpojumu aģentūra” līdz
6020 konsultācijām audžuģimenēm,
aizbildņiem, adoptētājiem. 2015. -2016.
gadā pakalpojumu nodrošināt esošā
apmērā
2014.gadā izglītojošo un atbalsta grupu
pakalpojumi jaunajiem vecākiem tika
nodrošināti abās Daugavas pusēs.
Pārdaugavā pakalpojumu nodrošināja
nodibinājums „Dardedze” līdz 12
vietām „ Mazo bērnu grupā” un „Bērnu
emocionālās audzināšanas grupas” 12
personām 50 grupu nodarbības.
Daugavas labajā krastā „Mazo bērnu
grupas” līdz 12 personām un 50 „Bērnu
emocionālās
audzināšanas”
grupu

sociālo pakalpojumu
sniedzējinstitūcijās

Ieviesti izglītojoši atbalsta
pakalpojumi ģimenēm un
bērniem
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

U7.3.
Nodrošināt
motivējošu sociālo
palīdzību

7.2.5.

Kvalitatīva sociālās
rehabilitācijas un sociālās
aprūpes pakalpojumu
nodrošināšana bērniem ar
funkcionāliem ierobežojumiem

7.2.6.

Rīgas sociālo aprūpes centru
rekonstrukcija un attīstīšana
(multifunkcionālo centru izveide
Bolderājā – „Stella Maris” un
esošo SAC „Mežciems” un SAC
„Gaiļezers” rekonstrukcija)

7.3.1.

Bērnu dzimšanas atbalstīšana,
piešķirot bērna piedzimšanas
pabalstu

Prioritārās
apkaimes,
objekti

SAC
„Mežciems”
(Malienas ielā
3), SAC
„Gaiļezers”
(Hipokrāta ielā
6), SAC „Stella
maris” (Birzes
ielā 54)

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

RD LD (sadarbībā
ar pakalpojumu
sniedzējiem)

2014. pastāvīgi

PB, PL

RD LD, Rīgas
sociālās aprūpes
centri

2016. -2017.

PL

RSD

2014. pastāvīgi

PB

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

Ieviesti sociālās
rehabilitācijas un sociālās
aprūpes pakalpojumi
bērniem ar funkcionāliem
ierobežojumiem

Nodrošināti labāki apstākļi
SAC mītošajiem klientiem.
SAC izveidoti
multifunkcionālāki, radītas
iespējas izveidot jaunas
darba vietas un attīstīt
labāku pakalpojumu
kvalitāti. Pilnveidota SAC
infrastruktūra cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, lai
nodrošinātu šo mērķa grupu
ar kvalitatīvu aprūpi.
Palielināts SAC darbinieku
skaits.
Sniegts bērna piedzimšanas
pabalsts
2.

7.3.2.

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

RSD

2014. pastāvīgi

PB

Rīgas iedzīvotājiem
nodrošināta iespēja saņemt
motivējošu sociālo
palīdzību minimālā līmenī
pamatvajadzību
nodrošināšanai saskaņā ar
spēkā esošo normatīvo aktu
nosacījumiem

nodarbības.
Daugavas labajā krastā pakalpojumu
nodrošina SIA „Atbalsta un izaugsmes
centrs „Droša skola””. 2015. –
2016.gadā esošajā apmērā
2014.gadā pakalpojumus bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem nodrošina
9 līgumorganizācijas. Dienas aprūpes
centra
pakalpojums
bērniem
ar
funkcionāliem
traucējumiem
tiek
nodrošināts līdz 36 vietām. Līdz 60
individuālo
rehabilitācijas
plānu
izstrāde
2010.gadā izvērtētas iespējas valsts un
privātās partnerības (VPP) projekta
ietvaros Rīgas SAC „Mežciems” un
Rīgas SAC „Stella maris” izveidot
kvalitatīvas
sociālās
aprūpes
institūcijas:
- būves meta skiču projekta izstrāde;
- finanšu un ekonomiskā pamatojuma
izstrāde.
2011.gadā Rīgas dome uz nenoteiktu
laiku ir apturējusi VPP projekta virzību
saistībā ar šī brīža Rīgas pilsētas
pašvaldības uzņemto saistību lielo
apjomu
Turpināt izmaksāt pabalstu sakarā ar
bērna piedzimšanu:
1. 2014. plānots 7 290 personām
2. 2015. plānots 7 508 personām
3. 2016. plānots 7 733 personām
Turpināt sniegt sociālo palīdzību
saskaņā ar normatīvajiem aktiem:
1. 2014.gadā plānoti 62 250 pabalstu
saņēmēji;
2. 2015.gadā plānoti 61 628 pabalstu
saņēmēji;
3. 2016.gadā plānoti 61 012 pabalstu
saņēmēji
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

7.3.3.

7.3.4.

U7.4.
Sekmēt iedzīvotāju
iesaistīšanos darba
tirgū

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Katra
sociālās
palīdzības
saņēmēja aktīva iesaistīšana
aktīvā līdzdarbībā savu sociālo
problēmu risināšanā
Atbalsts iedzīvotājiem krīzes vai
ārkārtas situācijās (vienreizējais
pabalsts
ārkārtas
situācijā;
apbedīšanas pabalsts)

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods
2014. pastāvīgi

Finanšu
resursi un
avoti
PB

RSD

2014. pastāvīgi

PB

Rīgas iedzīvotājiem
nodrošināta iespēja saņemt
materiālu atbalstu krīzes un
ārkārtas situācijā

RSD

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
Rīgas iedzīvotāju aktīva
rīcība savu sociālo
problēmu risināšanā

7.4.1.

Darbspējīgu nestrādājošu
personu līdzdalības veicināšana
bezdarba problēmas risināšanā,
nodrošinot daudzveidīgu
līdzdarbības pasākumu kopumu
– sociālā darba pakalpojums,
atbalsta grupas, latviešu
sarunvalodas treniņgrupas,
psihologa un atkarību speciālistu
konsultācijas, motivācijas
programma ilgstošiem
bezdarbniekiem u.c.

Visa pilsēta

RSD

2014. pastāvīgi

PB

RSD klientiem –
darbspējīgām
nestrādājošām personām
nodrošināta iespēja saņemt
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)

2014. pastāvīgi

PB

RSD klientiem tiek sniegts
atbalsts darba meklēšanā un
ir izveidota sadarbība ar
uzņēmējiem, lai veicinātu
cilvēku ar invaliditāti
lielāku nodarbinātību

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
Ar katru darbspējīgo sociālās palīdzības
saņēmēju noslēgta vienošanās par
līdzdarbību, kurā noteikti uzdevumi ar
termiņiem sociālo problēmu risināšanai.
Turpināt plānot izmaksāt pabalstu
ārkārtas situācijās.
1. 2014.gadā plānots 2 881 personai;
2. 2015.gadā plānots 2 967 personām;
3. 2016.gadā plānots 3 056 personām
2014.gada 1.pusgadā RSD klientiem –
darbspējīgām nestrādājošām personām
nodrošināti atbalsta pasākumi:
1. Individuāla
sociālā
darba
pakalpojumu 671 ģimenei (1028
personām) sniedza 19 sociālie
darbinieki.
2. RSD dienas centros 16 atbalsta
grupās iesaistījās 133 bezdarbnieki,
kā arī saņēma citus dienas centru
pakalpojumus.
3. 101 persona saņēma psihologa un
146 personas atkarības profilakses
speciālistu konsultācijas.
4. 70 personām bija iespēja pilnveidot
valsts valodas prasmes latviešu
sarunvalodas treniņgrupās.
5. 12
bezdarbnieki
piedalījās
motivācijas programmā – ilgstošo
bezdarbnieku rehabilitācija.
Pakalpojumus plānots nodrošināt arī
2015.gadā
2014.gada pirmajā pusgadā RSD klienti
– 51 persona ar invaliditāti saņēma
atbalstu
darba
meklēšanā
1492
konsultāciju stundās, pakalpojuma
ietvaros tiek nodrošināta iespēja saņemt:
1. Individuālas konsultācijas.
2. Piedalīties krīzes atbalsta grupās.
3.Tikties
ar
Valsts
sociālās
apdrošināšanas speciālistiem, karjeras
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
konsultantiem.
4. Doties ekskursijās pie potenciālajiem
darba devējiem.
5.Tikties ar potenciālajiem darba
devējiem.

7.4.3.

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

Visa pilsēta

RD LD (sadarbībā
ar RSD)

2014. pastāvīgi

ES, PB,
VB

Noteiktām sociālās
atstumtības riska grupu
personām ir pieejamas
atbalsta programmas, kas
ļauj apgūt prasmes, kas
nepieciešamas, lai varētu
integrēties darba tirgū

2014.gada 1.pusgadā darbā iekārtojušies
10 klienti ar invaliditāti. Pakalpojumu
plānots nodrošināt arī 2015.gadā
2014.gadā (no 2012.gada) turpinās RSD
darbspējīgu nestrādājošu klientu, kas
vismaz trīs mēnešus pēc kārtas saņem
sociālo
palīdzību,
iesaistīšana
pašvaldības sabiedriskajos darbos darba un sociālo prasmju saglabāšanas,
atjaunošanas un apgūšanas pasākumos
12 stundas nedēļā, pamatojoties uz
„Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma” 12.panta 4.punktu.
RSD kopš 2012.gada organizē darba
prasmju atjaunošanas vietas pašvaldības
iestādēs un nevalstiskajās organizācijās.
2014.gada 1.pusgadā bija izveidotas 380
darbavietas, kurās iesaistījās gandrīz
400 personas. Pasākums plānots arī
2015.gadā un 2016.gadā.
Darbspējīgām nestrādājošām personām
pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas
tiek nodrošināts sociālās rehabilitācijas
centra pakalpojums ar izmitināšanu.
Sociālās rehabilitācijas programmas
ietver sociālo prasmju un darba prasmju
attīstīšanas pasākumu kopumu, veicinot
personas sociālā statusa atgūšanu,
iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā,
kā arī novēršot citu faktoru izraisītās
negatīvās sociālās sekas personas dzīvē
saskaņā ar individuāli izstrādātu
sociālās rehabilitācijas plānu. 48
personām nodrošina trīs biedrības.

40

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

7.4.4.

Nodarbinātības veicināšanas
jomā sadarbības izveidošana
starp pašvaldību un uzņēmējiem,
sekmējot sociālās
uzņēmējdarbības attīstību

8.1.1.

Apgaismojuma ierīkošana līdz
šim neapgaismotās pilsētas ielās

8.1.2.

Rīcības plāna ugunsdrošības
pasākumu ieviešanai Rīgas
vēsturiskajā centrā realizācija

8.1.3.

Novecojušo apgaismojuma līniju
kapitālremonts un rekonstrukcija

8.1.4.

Apgaismojuma ierīkošana
iekškvartālu dzīvojamo namu
teritorijās
Pilsētas apgaismes sistēmas
regulēšanas ieviešana

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji
RD LD (sadarbībā
ar RSD)

Izpildes
termiņš vai
periods
2015. pastāvīgi

Finanšu
resursi un
avoti
PB, ES

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Izveidota sadarbība sociālās
uzņēmējdarbības jomā, kas
ļauj rast nodarbinātības
iespējas sociālās
atstumtības riskam
pakļautajām personām

Uzdevuma izpilde nav uzsākta. Tā
izpilde saistīta ar nacionālā līmeņa
tiesiskā regulējuma sagatavošanu, kas
noteiktu
sociālās
uzņēmējdarbības
uzsākšanu un īstenošanu.
Lai veicinātu sociālās atstumtības
riskam pakļauto personu nodarbinātību,
pilngadīgās nestrādājošās personas,
kuras ir Rīgas sociālā dienesta klienti,
tiek iesaistītas brīvprātīgā darba
veikšanā vai pašvaldības sabiedriskajos
darbos, kā arī 2014.gadā algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos.
Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts
aģentūru vasaras mēnešos pašvaldības
institūcijas
nodrošina
darbavietas
skolēniem, t.sk.
ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas.

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
U8.1.
Radīt un uzturēt
cilvēkiem drošu
pilsētvidi

8.1.5.

1., 2.kategorijas
ielas

RPA „Rīgas
gaisma”,
izpilddirekcijas

2014.-2020.

PB

Radīta droša pilsētvide,
pieaudzis iedzīvotāju
drošības līmenis,
uzlabojusies kriminogēnā
situācija un mazinājies
CSNg īpatsvars

Rīgas
vēsturiskais
centrs

RD PAD

2014.-2020.

PB

Realizētas ugunsdrošības
rīcības plānā aprakstītās
darbības, aktivitātes

RPA „Rīgas
gaisma”,
izpilddirekcijas
RPA „Rīgas
gaisma”,
izpilddirekcijas
RPA „Rīgas
gaisma”

2014.-2020.

PB

Samazinājies novecojušo
apgaismojuma līniju skaits

2014.-2020.

PB

Apgaismotas iekškvartālu
dzīvojamo namu teritorijas

2014.-2020.

PB

Nomainīta elektrosadales
objektu vadība no radio

Atkarībā no
finansējuma

Rīcības plānā iekļautās informācijas
izplatīšana.
Rīcības plānā definēto aktivitāšu
iekļaušana projektu idejās (ja ir
attiecināms) infrastruktūras attīstībai
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Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

LED tehnoloģiju ieviešana
pilsētas apgaismojumā,
izmantojot distances sprieguma
un gaismas intensitātes
regulēšanu gaismekļiem
Rīgas pilsētas videonovērošanas
sistēmas attīstība un uzturēšana

Rīgas pilsētas
administratīvā
teritorija

RPA „Rīgas
gaisma”

2014.-2020.

PB, VB

Visa pilsēta

RPP

Pastāvīgi

PB, VB

8.1.8.

Drošības pasākumi pie/uz
ūdeņiem

Rīgas pilsētas
peldvietas

RPP

Pastāvīgi

PB

Veicināta cilvēku drošība,
atrodoties pie ūdeņiem

8.1.9.

Ārējā ielas apgaismojuma
remonts Dārziņu apkaimē

Dārziņi

AI (sadarbībā ar
RPA „Rīgas
gaisma”)

2014.-2017.

PB, ES

Veikts ielu apgaismojuma
iekārtu remonts Dārziņu
apkaimē prioritārā secībā

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

Pastāvīgi

PB

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

8.2.2.

Aktīva pašvaldības sadarbība ar
valsts institūcijām drošības un
kārtības nodrošināšanā (Valsts

Visa pilsēta

RPP

Pastāvīgi

PB, VB

Uzlabota iesaistīto
struktūru darba
koordinācija. Optimizēti

Uzdevumi (U)

8.1.6.

8.1.7.

U8.2.
Paaugstināt drošības
uzturētāju darbības
efektivitāti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

vadības uz GPRS
Īstenoti energoefektivitātes
pasākumi, samazinājies
elektroenerģijas patēriņš
Paaugstināta policijas darba
efektivitāte un uzlabota
drošības situācija pilsētā

Iegādāties
un
uzstādīt
jaunas
videonovērošanas kameras.
Investīciju plāna punkti: Nr.1 „Rīgas
pilsētas videonovērošanas sistēmas
attīstība”, Nr.4 „Tūristu celiņš”, Nr.6
„Pilsētas
videonovērošanas
centra
pilnveidošana un attīstība”
Pilnveidot RPP glābēju materiāli
tehnisko nodrošinājumu.
Nodrošināt RPP darbinieku klātbūtni
visās Rīgas pilsētas peldvietās.
Investīciju plāna punkts Nr.2 „Drošības
pasākumi pie/uz ūdens”.
Investīciju plāna punkts Nr.8
2014.gads - 2.kārta elektrisko tīklu
realizācijai (ID 3347) un projektēšanas
darbu 3.kārta (ID 3379).
2015.gads - 3.kārtas realizācija.
2016.gads - iekškvartālu apgaismojums
Dārziņos saskaņā ar prioritātēm
Palielināt RPP patruļu skaitu visā Rīgas
pilsētas teritorijā.
Uzlabot RPP darbinieku tehnisko
nodrošinājumu, tādā veidā paaugstinot
darba efektivitāti un uzlabojot sniegto
pakalpojumu kvalitāti.
Investīciju plāna punkti: Nr.3 „Policijas
fiziskās klātbūtnes nodrošināšana visā
pilsētas teritorijā”, Nr.5 „Policijas
individuālā ekipējuma pilnveidošana”.
Investīciju plāna punkts Nr.7
Iesaistīto
institūciju
darbības
koordinēšana un saskaņošana.
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

U8.3.
Nostiprināt drošības
faktorus pilsētā
(pasākumi, akcijas)
U8.4.
Veidot sociālās
programmas, lai
mazinātu atkārtotu
noziegumu
izdarīšanu
U8.5.
Risināt klaiņojošo
dzīvnieku problēmu
pilsētā

8.3.1.

policija, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests u.c.)
Likumpārkāpumu prevencija un
izglītojošais
darbs
ar
nepilngadīgajām personām gan
mācību iestādēs, gan ģimenēs, kā
arī izklaides vietās un uz ielas

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji

Pastāvīgi

PB

2014. pastāvīgi

PB

Atbildīgas un labvēlīgas
iedzīvotāju attieksmes pret
mājdzīvniekiem sekmēšana

RD MVD Vides
pārvaldes Dzīvās
dabas resursu
nodaļa

8.5.2.

Atbalsts dzīvnieku patversmēm

RD MVD Vides
pārvaldes Dzīvās
dabas resursu
nodaļa
RD MVD Vides
pārvaldes Dzīvās
dabas resursu
nodaļa

Klaiņojošo dzīvnieku
depopulācijas veicināšana

9.1.1.

Biežāk sastopamām tipveida ēku
sērijām renovācijas
paraugprojektu izstrādes
organizēšana

Visa pilsēta

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

Visa pilsēta

Finanšu
resursi un
avoti

RPP

8.5.1.

8.5.3.

Izpildes
termiņš vai
periods

PB
2014.-2020.

2014.-2020.

PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
resursi vajadzīgā rezultāta
sasniegšanai
Samazinājies bērnu un
jauniešu likumpārkāpumu
skaits

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Lekciju ciklu organizēšana
pilsētas mācību iestādēs.

Samazinājies pamesto
mājdzīvnieku skaits,
uzlabojusies cilvēku
attieksme pret
mājdzīvniekiem
Patversmes spēj nodrošināt
labus apstākļus
dzīvniekiem
Klaiņojošo dzīvnieku
populācija nepalielinās

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

9.1.2.

REA (sadarbībā ar
RPA „Rīgas pilsētas
arhitekta birojs” un
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks),
SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”
Rīgas pilsētas
pašvaldība,
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”,
SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”

2014.-2015.

PB

PB, ES

2014.-2020.

PB

2014.-2020.

ES, PB,
PL

Izstrādāti 12 paraugprojekti

Paraugprojektu skaits

ESKO piesaiste renovācijas
veikšanai Rīgā
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Rīgas

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

9.1.3.

Pašvaldības uzņēmumu
piesaistīšana ESKO darbībai

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods
2014.-2020.

Finanšu
resursi un
avoti
PB, PL

Rīgas pilsētas
pašvaldība

2014.-2020.

PB, PL,
ES

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

2014. pastāvīgi

Nav
nepieciešams
papildu
finansējums

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
Renovācijas procesa
paātrināšana Rīgā

SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”

9.1.4.

9.1.5.

Rotācijas fonda veidošana
daudzdzīvokļu māju renovācijas
atbalstam
Iedzīvotāju sapulču
organizēšana, lai pieņemtu
lēmumus par dzīvojamo māju
renovāciju

Visa pilsēta

Lēta un droša kredīta
iespēju nodrošināšana
renovācijas veicināšanai
Mājas īpašnieku lēmums
par turpmāko darbību

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
1. Sākotnējās informācijas izpēte
par ESKO darbības principiem un to
pielietošanu
uzņēmuma
apsaimniekošanā esošajās mājās.
Organizētas tikšanās ar ESKO darbības
procesā iesaistītajām pusēm (ERAB,
biedrība „Ēku saglabāšanas un
energotaupības
birojs”,
siltumražotājiem,
projektētājiem,
būvuzņēmejiem
u.c.).
Izvērtēti
pastāvošie ESKO sadarbības līgumi,
uzsākta iedzīvotāju informēšana par
iespēju izmantot ESKO modeli
mājokļu renovācijā, veikta dzīvokļu
īpašnieku kopsapulču organizēšana par
dzīvojamo
māju
renovācijas
nodrošināšanu. 2014. –2015. gads.
2. ESKO darbības juridiskās bāzes
izveidošana. Sadarbībā ar pašvaldību
paplašināt
SIA
„Rīgas
namu
pārvaldnieks” darbības sfēru ar ESKO
tipa principu darbībām, lai paātrinātu
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
renovācijas procesu. 2015. –2016.
gads.
3.
Izstrādāt
dzīvojamo
māju
renovācijas kārtību ar ESKO
principiem. 2015. – pastāvīgi

1. Informatīvo sapulču organizēšana
iedzīvotājiem. 2014. gads – pastāvīgi.
2.
Tiešā komunikācija ar dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotajām personām un
pārliecināšana
par
nepieciešamību
renovēt dzīvojamās mājas.
2014. gads – pastāvīgi.
3.
Apmācību
rīkošana
māju
pilnvarotajām personām. 2015. –2016.
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

gads.
4. „Labo piemēru” pieredzes apmaiņas
pasākumu
organizēšana
māju
pilnvarotajām personām un dzīvokļu
īpašniekiem. 2015.-2016. gads.
9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

U9.2.
Veicināt
daudzdzīvokļu
dzīvojamo rajonu
renovāciju un
labiekārtošanu

9.2.1.

Daudzdzīvokļu māju
energoauditu un
energosertifikātu izstrādes
organizēšana
Publiski pieejamas datubāzes
izveidošana un uzturēšana
centralizētai siltumapgādei
pievienotiem namiem par
faktisko ēku energoefektivitāti
iepriekšējā gadā
Inovatīvu tehnoloģiju, iekārtu un
risinājumu ieviešanas
veicināšana ēku energoapgādē
Esošās situācijas daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju rajonos
izvērtēšana un to sanācijas un
humanizācijas rīcības plānu
sagatavošana

Visa pilsēta

REA,
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

2014.-2020.

PB

50-100 energoauditi gadā

Visa pilsēta

REA

2014. pastāvīgi

PB

Izveidota un uzturēta
publiski pieejama datubāze
ar informāciju par 7432
namiem

Visa pilsēta

REA

2014.-2020.

PB, PL,
ES

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”,
izpilddirekcijas,
RPP

2014.-2020.

PB, SIA
„Rīgas
namu
pārvaldnieks”, PL

Ziemeļu rajona
un Vidzemes
priekšpilsētas
administratīvā
teritorija
9.2.2.

Dzīvojamo apkaimju sakārtošana
un labiekārtojuma (soliņi,
atkritumu savākšana u.c.)

ZI Teritorijas
apsaimniekošanas
un attīstības nodaļa,
Ekonomikas
attīstības un
projektu nodaļa
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”,
izpilddirekcijas, RD

2016.

2014.-2020.

PB

PB, SIA
„Rīgas
namu

Energoefektivitātes
palielināšana
Sagatavoti rīcības plāni
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju rajonu sanācijai

1. Dzīvojamo
māju
vienotas
datubāzes izveidošana teritoriālajā
sadalījumā. 2015.-2016. gads.
2. Sanācijas un humanizācijas
rīcības plāna izstrāde. 2016. gads –
turpmākajos gados.
3. Sadarbības
veicināšana
ar
iesaistītajām
pusēm
par
daudzdzīvokļu māju sanācijas un
humanizācijas pasākumu veikšanu.
2016. gads – turpmākajos gados.

Sagatavoti rīcības plāni
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju rajonu sanācijai

1.

Labiekārtota publiskā
ārtelpa apkaimēs

Apsekot daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju rajonus Ziemeļu rajona un
Vidzemes
priekšpilsētas
administratīvajā teritorijā.
2. Sagatavot priekšlikumus
to
renovācijai un labiekārtošanai
1. Remontdarbu
veikšana
apsaimniekojamo māju apkaimes
teritoriju labiekārtošanā (iekļauts
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

nodrošināšana, iekšpagalmu
pielāgošana fiziskajām
aktivitātēm

9.2.3.

Kvalitatīvu un drošu
rotaļlaukumu nodrošināšana

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

MVD Vides
pārvalde, RD ĪD

Mīlgrāvis,
Viestura
prospekts 24
Visa pilsēta

ZI Komercdarbības
daļa

Ziemeļu rajona
un Vidzemes
priekšpilsētas

ZI Teritorijas
apsaimniekošanas
un attīstības nodaļa

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

2015.

2014.-2020.

2014. – 2016.

Finanšu
resursi un
avoti
pārvaldnieks”, PL

PB

PB, SIA
„Rīgas
namu
pārvaldnieks”, PL

PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

Labiekārtota
ārtelpa apkaimēs

publiskā

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
Investīciju plānā, Nr.12), 2014. un
2016. gados, turpmāk pastāvīgi.
2. Dzīvojamo
māju
apkaimju
labiekārtojuma elementu (soliņu)
apsekojums un sakārtošanas darbi.
2014. gadā veikta visu pie SIA „Rīgas
namu
pārvaldnieks”
pārvaldīšanā
esošajām mājām (pēc piederības
adresēm) izvietoto soliņu apsekošana,
kas ir sadalīti pa veicamo darbu
grupām. Soliņu remontdarbi un
nomaiņas darbi uzsākti 2014. gadā un
turpināsies 2015. gadā.
3.
Sadzīves atkritumu savākšana
un apkaimju teritoriju uzkopšana.
Atkritumu savākšana regulāri tiek
pielāgota iedzīvotāju vajadzībām gan
izvietojuma, gan daudzuma ziņā, tiek
uzkoptas piegulošās teritorijas. 2014.
gads – pastāvīgi.
1. Iekārtota ielu tirdzniecības vieta
2. Labiekārtots skvērs

Izveidoti un labiekārtoti
rotaļlaukumi

1. Rotaļu laukumu reģistra izveide.
2014. gadā izveidots rotaļu laukumu
reģistrs ar piederības sadalījumu pie
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” un
izpilddirekcijas bilancēm.
2. Atjaunošanas un demontāžas
darbi. Pamatojoties uz reģistra
informāciju, tiek plānota iespējamo
atjaunošanas darbu secība, veco
standartiem neatbilstošo elementu
demontēšanas darbi. 2014. gadā
uzsākts darbs pie bīstamo rotaļu
laukumu elementu demontāžas

Izveidoti un
rotaļlaukumi

1. Izveidot 5 jaunus rotaļu laukumus
(pie Dambja purva ezera, Juglas
promenādē, Brīvības gatvē 266,

labiekārtoti
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

U9.3.
Veicināt mājokļu
pielāgošanu
personām ar
funkcionāliem
ierobežojumiem

9.2.4.

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

9.2.5.

Iekškvartālu brauktuvju, trotuāru
un pievedceļu stāvokļa
apzināšana un to renovācija

9.3.1.

Renovējamās dzīvojamās mājās
pacēlāju ierīkošana un servisa
dzīvokļu paredzēšana personām
ar
funkcionāliem
ierobežojumiem

Prioritārās
apkaimes,
objekti
administratīvā
teritorija

Atbildīgie
izpildītāji

Visa pilsēta

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”
Apsaimniekošanas
pārvalde

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

2014.-2020.

PB, SIA
„Rīgas
namu
pārvaldnieks”, PL

izpilddirekcijas (ZI)

2014. pastāvīgi

PB

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

2014. pastāvīgi

PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

Sakārtoti daudzdzīvokļu
māju pagalmi

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
Krīvu ielā 3 un Vecāķu pludmalē.
2. Uzturēt un apsaimniekot 17 esošos
rotaļu laukumus
1. Izstrādāta
un
apstiprināta
transportlīdzekļu
novietošanas
kārtība – caurlaižu izsniegšana
iedzīvotājiem, lai nodrošinātu, ka mājai
piesaistītajās
teritorijās
transportlīdzekli novieto attiecīgās
mājas iedzīvotājs. Pastāvīgi.
2. Zālāju zonu kopšana un
atjaunošana – katru gadu tiek veikta
melnzemes piegāde un iestrāde
pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām
mājām piesaistītajās teritorijās, kur tas
ir nepieciešams. Pastāvīgi.
3. Dzīvokļu īpašnieku informēšana
par teritoriju labiekārtošanu un
stāvlaukumu izveidošanas iespējām
–
dzīvokļu
īpašniekiem
pēc
pieprasījuma, tiek sniegta informācija
par teritoriju labiekārtošanas izmaksām
un dzīvokļu īpašnieku kopīgu lēmumu
pieņemšanas kārtību.
2014. – pastāvīgi

RD ĪD, RD SD

Visa pilsēta

Noasfaltēti vismaz 50 000
m² iekškvartālu brauktuvju
un trotuāru ik gadu
Dzīves kvalitātes
nodrošinājums cilvēkiem ar
funkcionāliem
ierobežojumiem

1.
Atbilstošu risinājumu iestrāde
tehniskajā
dokumentācijā.
Daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
renovācijas projektos kā obligātus
paredzēt risinājumus, kas atvieglo
iekļūšanu dzīvojamajā ēkām personām
ar funkcionāliem ierobežojumiem. 2015.
gads – pastāvīgi.
2. Koordinējot dzīvojamo māju
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

RD MVD

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”

2014. pastāvīgi

PB

Nodrošināta dzīvojamo
telpu atbilstība mūsdienu
prasībām

9.4.2.

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

Visa pilsēta

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

2014. pastāvīgi

SIA
„Rīgas
namu
pārvaldnieks”, PL

Nodrošināta dzīvojamo
telpu atbilstība mūsdienu
prasībām

9.4.3.

Atbalsta instrumentu ieviešana
daudzdzīvokļu māju renovācijas
veicināšanai

Visa pilsēta

Rīgas pilsētas
pašvaldība

2014. pastāvīgi

PB

9.4.4.

Turpināt aktīvu iesākto
daudzdzīvokļu māju renovācijas
veicināšanu, nodrošinot

Visa pilsēta

REA

2014. pastāvīgi (REA)

PB, ES

Rotācijas fonda
izveidošana, nodokļu
sistēmas iesaiste māju
renovācijas veicināšanai
CO₂ emisiju samazināšana

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
remontdarbus,
apzināt
nepieciešamību
un
ieplānot
dzīvojamo ēku pielāgošanu iekļūšanai
personām
ar
funkcionāliem
ierobežojumiem (saistīts ar uzdevumu
9.4.7.). 2015. gads – pastāvīgi
2015. gads – sociālās dzīvojamās mājas
Aglonas ielā 35/1, Dolomīta ielā 1 un
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ieriķu
ielā 28 renovācija
2015. gads – sociālās dzīvojamās mājas
Aglonas ielā 35/1 un daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Ieriķu ielā 28
renovācija. Renovāciju veiks SIA
„Rīgas
pilsētbūvnieks”.
Turpinās
iedzīvotāju izvietošana no dažādu
sociālo grupu kopdzīvojamām mājām
Ziepju ielā 11 un Mangaļsalas ielā 21,
Bauskas ielā 189 un Prūšu ielā 25A
1. Projekta
„Izgaismoto
ēku
numura
zīmju
uzstādīšana”
īstenošana, (iekļauts Investīciju plānā
Nr.11) 2014.–2016. gadā, SIA „Rīgas
namu pārvaldnieks” finansējums.
2. Remonta
darbu
veikšana
apsaimniekojamo
māju
infrastruktūras
uzturēšanai
un
uzlabošanai (iekļauts Investīciju plānā
Nr.13), 2014.-2016. gados, turpmāk pastāvīgi.
U9.4.
aktivitāte
tiek
īstenota
pašvaldības
valdījumā
esošajās
daudzdzīvokļu mājās

- Mājas Ieriķu ielā 28, Rīgā renovācija.
- Mājas Aglonas ielā 35 k-1, Rīgā
renovācija.
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

nepieciešamo informāciju,
konsultācijas un citus atbalsta
pasākumus

Atbildīgie
izpildītāji
SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

9.4.5.

9.4.6.

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

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
kompleksā renovācija

Visa pilsēta

Visa pilsēta

REA

Izpildes
termiņš vai
periods
2014.-2020.

2014. pastāvīgi

2014. pastāvīgi (REA)

SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”

2014.-2020.

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

2014. pastāvīgi

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”, SIA
„Rīgas
pilsētbūvnieks”,

2014. pastāvīgi (REA)

Finanšu
resursi un
avoti
PB, ES,
PL

SIA
„Rīgas
namu
pārvaldnieks”

PB, PL

PB, PL,
ES

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

Energoefektivitātes
pasākumu veicināšana

- Pēc RD lēmuma SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks” veiks atbilstošu māju
renovāciju RD vai SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks” īpašumā esošajā
ēkās, kā arī sniegs konsultācijas un
citus atbalsta pasākumus.
Atbalsta pasākumu īstenošana dzīvokļu
īpašnieku
kopsapulču
organizēšana, informatīvo materiālu
ievietošana
SIA
„Rīgas
namu
pārvaldnieks”
mājaslapā
www.rnparvaldnieks.lv,
informatīvo
bukletu
izplatīšana
iedzīvotājiem,
2014.-2016. gadā.

CO₂ emisiju samazināšana
Īstenoti renovācijas projekti
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
apsaimniekotajās ēkās
Energoefektivitātes
pasākumu veicināšana

U9.4.
aktivitāte
tiek
īstenota
pašvaldības
valdījumā
esošajās
daudzdzīvokļu 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.
1. Ēku
lokālo
energoefektivitātes
pasākumu īstenošanas remontdarbu
veikšana. (iekļauts Investīciju plānā
Nr.14), 2014.-2016. gadā, turpmākpastāvīgi.

SIA
„Rīgas
namu
pārvaldnieks”, PL

PB, PL,
ES, VL

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

CO₂ emisiju samazināšana

U9.4.
aktivitāte
tiek
īstenota
pašvaldības
valdījumā
esošajās
daudzdzīvokļu mājās
- Mājas Ieriķu ielā 28, Rīgā,
renovācija.
- Mājas Aglonas ielā 35 k-1, Rīgā,
renovācija.

49

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji
ESKO firmas,
dzīvokļu īpašnieku
biedrība, dzīvokļu
īpašnieku
kooperatīvā
sabiedrība

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
- Pēc RD lēmuma SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks” veiks atbilstošu māju
komplekso renovāciju RD vai RPB
īpašumā esošajā ēkās.
1. Kompleksu renovācijas projektu
īstenošana
2012.-2015.
gadā,
(iekļauts Investīciju plānā, Nr.1., 2.,
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10) ES
līdzfinansējums:
1) DMS/3.4.4.1.0/11/09/328
„Daudzdzīvokļu mājas Bauskas ielā 51,
Rīgā, - siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi"
2) DMS/3.4.4.1.0/12/10/0540
„Siltumnoturības
uzlabošana
daudzdzīvokļu ēkā, Platajā ielā 28, k-2,
Rīgā"
3) DMS/3.4.4.1.0/12/09/639
„Siltumnoturības
uzlabošana
daudzdzīvokļu ēkā, Vīlipa ielā 10,
Rīgā”
4) DMS/3.4.4.1.0/13/10/085
„Energoefektivitātes
paaugstināšana
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dārza
ielā 38A, Rīgā”
5) DMS/3.4.4.1.0/13/10/173
„Energoefektivitātes
paaugstināšana
daudzdzīvokļu
dzīvojamā
mājā
Augusta Dombrovska ielā 49, Rīgā”
6) DMS/3.4.4.1.0/12/10/195
„Siltumnoturības
uzlabošana
daudzdzīvokļu ēkā, Altonavas ielā 22,
Rīgā”
7) DMS/3.4.4.1.0/12/10/194
„Siltumnoturības
uzlabošana
daudzdzīvokļu ēkā, Altonavas ielā
22A, Rīgā”
8) DMS/3.4.4.1.0/13/10/217
„Siltumnoturības
uzlabošana
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

U9.5.
Paplašināt
pašvaldības īres un
sociālo mājokļu
fondu

9.4.7.

Ēku tehniskā apsekošana

9.5.1.

Jaunu daudzdzīvokļu sociālo
dzīvojamo māju un
daudzdzīvokļu īres dzīvojamo
māju būvniecība/ierīkošana

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Visa pilsēta

Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”
Tehniskā pārvalde

2014. pastāvīgi

SIA
„Rīgas
namu
pārvaldnieks”

SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”

2014. pastāvīgi

PB

Sociālo dzīvokļu skaits.

PB

Dzīvojamo telpu atbilstības

RD MVD

Veicamo darbu plānošanas
uzdevums un esošā
stāvokļa monitorings

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
daudzdzīvokļu ēkā, Ļermontova ielā 8,
Rīgā”
9) DMS/3.4.4.1.3/13/060
„Siltumnoturības
uzlabošana
daudzdzīvokļu ēkā, Atpūtas ielā 2A,
Rīgā”
10) DMS/3.4.4.1.0/13/11/059
„Siltumnoturības
uzlabošana
daudzdzīvokļu ēkā, Daudzeses ielā 1,
Rīgā”.
2. Kompleksu renovācijas projektu
īstenošana
2015.-2017.
gadā,
piesaistot ES līdzfinansējumu. Plānots
renovēt 20 daudzīvokļu
mājas
piesaistot aptuveni 5 milj. euro. 2015.–
2019. gadā
1. Pastāvīgie
ēku
tehniskie
apsekojumi
(iekļaujot veicamo
darbību uzskaitījumu) saskaņā ar
normatīvajiem
regulējumiem
un
uzņēmuma iekšējo kārtību. 2014. gads
– pastāvīgi.
2. Ēku
tehniskā
apsekošana,
izstrādājot tehniskos projektus ēku
renovācijai. 2014. –2016. gadā.
3. Tehniskās
dokumentācijas
izstrāde (iekļauts Investīciju plānā
Nr.15), 2014. un 2016. gadā, turpmāk –
pastāvīgi.
U9.4.
aktivitāte
tiek
īstenota
pašvaldības
valdījumā
esošajās
daudzdzīvokļu mājās
- Mājas Ieriķu ielā 28, Rīgā,
renovācija.
- Mājas Aglonas ielā 35 k-1, Rīgā
renovācija.
- Sociālo dzīvojamo māju projektēšana
un būvniecības uzsākšana Mežrozīšu
ielas un Stūrmaņu ielas teritorijā.
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

9.5.2.

9.5.3.

U9.6.
Izstrādāt dzīvojamā
fonda monitoringa
sistēmu

U9.7.
Veicināt iedzīvotāju
attieksmes un

9.6.1.

Ērtas pašvaldības īres un sociālo
dzīvokļu piešķiršanas kārtības
nodrošināšana
Pašvaldības dzīvojamā fonda
paplašināšana (t.i., pašvaldības
īres dzīvokļi) saskaņā ar Rīgas
pašvaldības dzīvojamā fonda
attīstības programmu 2014.—
2018.gadam
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”
pārvaldīšanā esošā dzīvojamā
fonda monitoringa sistēmas
izstrādāšana

9.6.2.

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

9.7.1.

Informatīvo materiālu par
daudzdzīvokļu māju
pārvaldīšanas un

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Visa pilsēta

Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods
2014. pastāvīgi

Finanšu
resursi un
avoti

RD MVD

2014. pastāvīgi

PB

SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”

2014.-2018.

PB

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

2017.

Iedzīvotājiem sniegto
pakalpojumu kvalitātes
(tajā skaitā preventīvo
pasākumu) uzlabošana

1. Datubāzes
izveidošana
–
sākotnējo monitoringa sistēmas datu
uzkrāšana 2015. –2016. gads.

SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”

2014.

SIA
„Rīgas
namu
pārvaldnieks”
PB

Izstrādāta SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”
pārvaldīšanā esošā
dzīvojamā fonda
monitoringa sistēma

RD MVD

2014. pastāvīgi

PB

Nodrošināta iedzīvotāju
aktīva līdzdalība
daudzdzīvokļu māju

1. Sadarbībā ar SIA „Rīgas siltums”
2014. gada oktobrī uzstādīti siltuma
alokatori Ulbrokas ielā 13 k-5, Rīgā.
2. Uzsākts projekts sadarbībā ar SIA
„RK Birojs” par pašvaldības
dzīvojamās mājas Dalbes ielā 6,
Olainē, aprīkošanu ar ūdens skaitītāju
automātisko nolasīšanas sistēmu un
alokatoriem.
3. Tiek uzsākta automātisko siltuma un
ūdens
nolasīšanas
sistēmu
ekspluatācija pašvaldības dzīvojamās
mājās Mežrozīšu lielā 22, 26, 28, 30
un sociālajās dzīvojamās mājās
Imantas 8.līnijā k-1, k-2 un k-3.
4. Tiks meklēti risinājumi, lai izveidotu
monitoringu citās SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”
apsaimniekošanā
esošajās mājās.
Tiek izveidota uzlabota RD MVD mājas
lapa ar informatīvo materiālu par
daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un

mūsdienu prasībām
nodrošināšana

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

Ērta pašvaldības īres un
sociālo dzīvokļu
piešķiršanas kārtība
Paplašināts pašvaldības
dzīvojamais fonds ar 2000
dzīvokļiem
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

apsaimniekošanas jautājumiem
sagatavošana un izplatīšana

negatīvā pieraduma
maiņu daudzdzīvokļu
māju pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas
jautājumos

9.7.2.

Informatīvo iedzīvotāju sapulču
organizēšana daudzdzīvokļu
mājās, kas atrodas pašvaldības
pārvaldījumā

Visa pilsēta

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas
jautājumos

apsaimniekošanas jautājumiem.

1. Klientu attieksmes monitoringa
sistēma.
Uzņēmumā
izveidota
klientu iesniegumu un sūdzību
statistikas un cēloņu ikmēneša
analīzes sistēma, uz kuras pamata
tiek koriģēta un pilnveidota atbildīgo
struktūrvienību darbība. 2014.gads –
pastāvīgi.
2. Izglītojošu pasākumu rīkošana
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pilnvarotajām
personām
un
īpašniekiem par dzīvojamo māju
tehniskā stāvokļa uzlabošanas un
energoefektivitātes
pasākumiem,
pieaicinot
Rīgas
enerģētikas
aģentūras speciālistus. 2015.gads –
pastāvīgi.
3. Informatīva materiāla izvietošana
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”
plašsaziņas
līdzekļos
par
energoefektivitātes
pasākumu
īstenošanas ieguvumiem un procesu
(uzņēmuma
mājaslapā
www.rnparvaldnieks.lv , citās mājas
lapās internetā, dzīvojamo māju
kāpņu telpās, citos plašsaziņas
līdzekļos. 2014.–2016. gads, turpmāk
– pastāvīgi
1. Informatīvo
sapulču
organizēšana.
Sapulcēs
piedalās
namu pārziņi, namu apsaimniekotāji un
iecirkņu
vadītāji.
2014.gads
–
pastāvīgi.
2. Apmācību
rīkošana
māju

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

2014. pastāvīgi

SIA
„Rīgas
namu
pārvaldnie
ks”

Iedzīvotāju informēšana par
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks” pārziņā
esošajiem jautājumiem

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

2014. pastāvīgi

Nav
nepieciešams
papildu
finansējums

Iedzīvotāju izglītošana
īpašumu apsaimniekošanas
un energoefektivitātes
jautājumos

2014. gadā tika pārstrādāti Rīgas
pilsētas
pašvaldības
pakalpojumu
apraksti
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
pilnvarotajām personām. 2015.–
2016.
gadā,
turpmāk
–
pēc
pieprasījuma.
3. Juridisko konsultāciju sniegšana
jautājumos par dzīvokļu īpašnieku
sapulču organizēšanu. 2014.–2016.
gadā, turpmāk – pastāvīgi

U9.8.
Veicināt publiskās
ārtelpas
revitalizācijas
pasākumus

9.7.3.

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

Visa pilsēta

REA

2014. pastāvīgi

PB

9.8.1.

„Radi Rīgu” publiskās ārtelpas
projektu ieviešana

Ziepniekkalns,
Āgenskalns,
Čiekurkalns,
Bolderāja,
Maskavas
forštate

RD PAD,
izpilddirekcijas (PI)

2014.–2020.

PB, ES

Sagatavoti un realizēti reāli
apkaimju identitātei svarīgi
publiskās ārtelpas
projekti

2014.gadā ir uzsākts darbs pie projekta
„Āgenskalna
tirgus
laukuma
rekonstrukcija”,
kā
arī
projekts
„Dižozolu ielas rekonstrukcija”

9.8.2.

Miera ielas attīstības projekts

Centrs

RD PAD

2016.-2020.

PB, ES

Tematisko plānu izstrādes ietvaros tiks
vērtēta projekta iespējamā realizācija

9.8.3.

Mūkusalas
promenādes
projekts

Torņakalns

RD PAD

2014.-2020.

PB, ES

9.8.4.

Esplanādes,
Viesturdārza,
Kronvalda parka un Aldara
parka rekonstrukcijas projekts

Centrs

RD PAD

2014.-2020.

PB, ES

Revitalizēta pilsētas telpa
Miera ielas kvartālā, posmā
no Brīvības ielas līdz
Tallinas ielai
Revitalizēta pilsētas telpa
Mūkusalas ielas krasta
promenādes posmā no
Akmens tilta līdz Salu
tiltam
Revitalizētas šāda pilsētas
telpa:
 Esplanāde;
 Viesturdārzs;
 Kronvalda parks;
 Aldara parks

ielas
krasta
rekonstrukcijas

Lielāka iedzīvotāju
informētība un iesaiste
māju renovācijas procesā

Veikta projekta meta izstrāde, izstrādāts
un būvvaldē apstiprināts tehniskais
projekts Mūkusaslas ielas krasta
promenādes rekonstrukcijai
Veikti
Esplanādes,
Viesturdārza,
Kronvalda parka un Aldara parka metu
konkursi un būvvaldē apstiprināti
tehniskie
projekti
Esplanādes,
Viesturdārza un Kronvalda parka
rekonstrukcijai
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

9.8.5.

Latviešu strēlnieku laukuma
rekonstrukcijas projekts

10.1.1.

Līdzdarbība starptautiskā
pasažieru ātrgaitas dzelzceļa
projekta „Rail Baltica”
precizēšanā un potenciālajā
īstenošanā
Pasažieru prāmju satiksmes
attīstība starp Rīgu un citām
pilsētām
Rīgas starptautiskās autoostas
attīstības veicināšana

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Centrs

Atbildīgie
izpildītāji
RD PAD

Izpildes
termiņš vai
periods
2015.-2020.

Finanšu
resursi un
avoti
PB, ES

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Revitalizēts Latviešu
strēlnieku laukums

Veikta projekta meta izstrāde, izstrādāts
un būvvaldē apstiprināts tehniskais
projekts Latviešu strēlnieku laukuma
rekonstrukcijai

Tiks
nodrošināta
pārstāvniecība
Satiksmes ministrijas darba grupā un
kontekstā ar tematisko plānu izstrādi

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

10.1.2.

10.1.3.

U10.2.
Attīstīt tranzīta
infrastruktūru
atbilstoši Eiropas
transporta tīkla
(TEN-T) plāniem

Rīgas
Starptautiskā
autoosta

RD PAD

2014.–2020.

PB, ES

Sekmīga projekta „Rail
Baltica” virzība

Rīgas brīvosta

2014. pastāvīgi

Kruīzu pasažieru skaita
pieaugums

RD PAD

2015.–2020.

Rīgas
brīvostas
budžets
PB, ES

RD PAD;
RP AS „Rīgas
Centrāltirgus”
Tehniskā daļa

2014.g.-2015.g.
2015.-2020.

10.1.4.

Kanālmalas rekonstrukcijas
projekta izstrāde

10.1.5.

Starptautiskās lidostas „Rīga”
ērtas sasniedzamības
nodrošināšana ar Rīgas centru

RD PAD

2014.–2020.

PB, ES

10.2.1.

Rīgas Ziemeļu transporta
koridora izbūve

RD PAD

2014.–2020.

PB, ES

PB, ES

Sakārtots Rīgas
Centrāltirgus un Rīgas
starptautiskās autoostas
kvartāls un tā pieejamība
Iespēja realizēt
rekonstrukciju darbus.
Sakārtots RCT un Rīgas
starptautiskās autoostas
kvartāls un tā pieejamība

Projekta „Rail Baltica”
ietvaros rasts risinājums
pilsētas sliežu transporta
savienojumam starp lidostu
un Rīgas Centrālo staciju
Brīvības ielas dubliera
izbūve

Nodrošināts
atbalsts
Rīgas
starptautiskajai autoostai projekta idejas
attīstībai. Rīgas starptautiskās autoostas
intereses
ņemtas
vērā
Rīgas
Centrāltirgus publiskās ārtelpas attīstībā
1. Atrast modernus tehnoloģiskus
risinājumus, lai saglabātu būves
kultūras mantojuma vai vēsturisko
vērtību.
2. Inženierbūves telpiskās noturības
nodrošināšana.
3. Teritorijas labiekārtošana.
4. Virsūdeņu savākšana un aizvadīšana
Tiks
nodrošināta
pārstāvniecība
Satiksmes ministrijas darba grupā un
kontekstā ar tematisko plānu izstrādi
2013.gadā jau ir uzsākts projekts „Rīgas
Ziemeļu transporta koridora 1.posma
tehniskā projekta izstrāde”, kā arī
2015.gadā plānots uzsākt projektu Rīgas
pilsētas un Rīgas ostas integrēšana
TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta
koridora 1. posma 1. kārta (starta
projekts). Abi projekti ir iekļauti gan
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
RD PAD, gan pilsētas investīciju plānā
2014. –2016.gadam

10.2.2.

Labas un efektīvas Rīgas
brīvostas sasaistes nodrošināšana
ar pārējo nacionālas nozīmes un
starptautiskas nozīmes (TEN-T)
transporta tīklu

RD SD

2014.–pastāvīgi

PB, ES

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

1. Daugavas labais krasts:
- Austrumu maģistrāles posma (Ieriķu
iela–Vietalvas iela) pabeigšana
- satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju
Rīga–Skulte ar pievedceļiem:
1.kārta. Satiksmes pārvads pār dzelzceļa
līniju Rīga–Skulte ar pievedceļiem;
2.kārta. Tvaika ielas rekonstrukcija;
3.kārta. Tvaika ielas, Ganību dambja,
Duntes ielas un Tilta ielas krustojuma
rekonstrukcija;
- Rīgas brīvostas savienojums ar Austrumu
maģistrāli Rīgā (Laivinieku iela no
Jaunciema gatves līdz Mangaļsalai,
ieskaitot tiltu pār Audupi, un satiksmes
pārvads pār dzelzceļa līniju Rīga–Skulte).
2.Daugavas kreisais krasts:
- Eiropas komunikāciju tīklu projekta
„Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana
TEN–T tīklā” ietvaros „Rīgas brīvostas
savienojuma ar Via Baltica dienvidu
ievadu Rīgā (Raņķa dambja un Vienības
gatves, Mūkusalas ielas savienojums)”;
Dienvidu
maģistrāles
4.kārta
(Ziepniekkalna iela–Vienības gatve);
- Daugavgrīvas ielas rekonstrukcija:
1. posmā no Lidoņu ielas līdz Podraga
ielai;
2. posmā no Podraga ielas līdz Zilajai ielai;
3. posmā no Zilās ielas līdz Platajai ielai;
4. posmā no Ūdens ielas līdz Tvaikoņu
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

ielai;
Buļļupes tilta pieeju rekonstrukcija (Flotes
iela, Piestātnes iela un Gaigalas iela)

PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
U11.1.
Nodrošināt
kvalitatīvu un drošu
satiksmes
infrastruktūru

Satiksmes infrastruktūras tīkla
attīstīšana (būvniecība un
rekonstrukcija, būtiski mainot
funkciju un apjomu):
Tunelis zem dzelzceļa, lai savienotu
Ģertrūdes ielu ar Daugavpils ielu;
Anniņmuižas bulvāra un
Anniņmuižas ielas savienojums
posmā no Jūrmalas gatves līdz
Jūrkalnes ielai;
Eksporta ielas izbūve;
Dzelzavas ielas izbūve (no Ulbrokas
ielas līdz Hipokrāta ielai).
Lietusūdens kanalizācijas kolektoru
būvniecība Krasta ielā un Viestura
prospektā no Meža prospekta

11.1.1.

-

-

11.1.2.

Esošās satiksmes infrastruktūras
tehniskā stāvokļa un satiksmes
drošības uzlabošana, veicot
satiksmes infrastruktūras objektu
būvniecību un rekonstrukciju

Tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi:
Satiksmes pārvada rekonstrukcija pār
dzelzceļu Kārļa Ulmaņa gatvē;
Salu tilta komplekss: satiksmes
pārvads pār Krasta ielu;
Salu tilta komplekss: Salu tilts pār
Daugavu;
Salu tilta komplekss: Salu tilts pār
Mazo Daugavu;
Salu tilta komplekss: satiksmes
pārvads Lucavsalā;
Salu tilta komplekss: estakāde pār
Bieķengrāvi Kārļa Ulmaņa gatvē;

RD SD

2014.– pastāvīgi

PB

Veikta jaunu ielu un tuneļu,
un lietusūdens kanalizācijas
izbūve

RD SD

2014.– pastāvīgi

RD
investīcijas

Veikta satiksmes pārvada
pār dzelzceļu Kārļa Ulmaņa
gatvē, Salu tilta kompleksa
un Augusta Deglava ielas
satiksmes pārvada
deformācijas šuvju
rekonstrukcija

Plānots ES
fondu
līdzfinansējums Salu
tilta
kompleksa
rekonstrukcijai

Rekonstruētas 28 ielas, 9
caurtekas un lietusūdens
kanalizācijas kolektors
Kārļa Ulmaņa gatvē

57

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Salu tilta komplekss: tilti pār
Bieķengrāvi (lejteces un augšteces
pusē);
Augusta Deglava ielas satiksmes
pārvada deformācijas šuvju
rekonstrukcija.
Ielas:
Murjāņu ielas rekonstrukcija (no
Brīvības gatves līdz Vangažu ielai);
Tadenavas ielas un Gatiņa ielas
rekonstrukcija;
Līksnas ielas rekonstrukcija;
Misas ielas rekonstrukcija;
Buļļu ielas rekonstrukcija (no Kleistu
ielas līdz dzelzceļam);
Mangaļu prospekta rekonstrukcija;
Jūrkalnes ielas posma rekonstrukcija
(no Apuzes ielas līdz Irlavas ielai);
Konsula ielas un Skrīveru ielas
rekonstrukcija;
Balasta dambja rekonstrukcija;
Prūšu ielas rekonstrukcija;
Valdeķu ielas rekonstrukcija (no
Ozolciema ielas līdz Saulkalnes ielai);
Baložu ielas rekonstrukcija;
Marijas ielas un Aleksandra Čaka
ielas rekonstrukcija;
Spulgas ielas rekonstrukcija;
Dzelmes ielas rekonstrukcija;
Brekšu ielu rekonstrukcija;
Vētras ielas rekonstrukcija;
Akāciju ielas rekonstrukcija;
Krišjāņa Valdemāra ielas
rekonstrukcija (no Zirņu ielas līdz
Upes ielai);
Eiženijas ielas rekonstrukcija;
Mežrozīšu ielas rekonstrukcija no
Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie
ēkas Nr.34;
Dārziņu ielu rekonstrukcija;
-
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

-

Satiksmes drošības uzlabošanas
pasākumu veikšana:
luksoforu rekonstrukcija un
būvniecība;
regulējamu gājēju pāreju izveidošana;
redzamības pilnveidošana pie gājēju
pārejām un krustojumiem;

11.1.4.

-

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

RD SD

2014.– pastāvīgi

PB

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

RD SD

2014.– pastāvīgi

PB

Veikti satiksmes drošības
uzlabošanas pasākumi

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Turaidas ielas rekonstrukcija;
Krimuldas ielas rekonstrukcija;
Dandāles ielas rekonstrukcija;
Durbes ielas no Slokas ielas līdz
Daugavgrīvas ielai izbūve
Lucavsalas ielas izbūve
gājēju pārejas izbūve un sabiedriskā
transporta pieturvietu pārcelšana
Jaunciema gatvē, posmā no Āliņģu
ielas līdz Draudzības ielai

Lietusūdens novadīšanas sistēmas:
lietusūdens kanalizācijas kolektoru
remonts Kārļa Ulmaņa gatvē;
caurteku rekonstrukcija Murjāņu ielā,
Spirgus ielā, Dārziņu ielā, Jāņogu
ielā, Malienas ielā, Zolitūdes ielā,
Mežciema ielā, Uzvaras bulvārī pie
Mārupītes
11.1.3. Attīstīt satiksmes infrastruktūras
tīklu līdzvērtīgas zemes
kompensācijas fondā esošo
zemesgabalu piebraukšanas
nodrošināšanai:
jaunu ielu izbūve Juglā, kvartālā starp
Juglas ielu, Murjāņu ielu, Redzes
invalīdu sociālās aprūpes centru un
Juglas ezeru;
Ielejas ielas un Asnu ielas posma
rekonstrukcija;
jaunu ielu izbūve Imantā – Ceriņu
iela, Vērgales iela

-

Prioritārās
apkaimes,
objekti
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

brauktuvju sašaurināšana un drošības
saliņu izbūve pie gājēju pārejām;
gājēju drošības barjeru uzstādīšana;
dzīvojamo zonu izveide;
automobiļu pieļaujamā braukšanas
ātruma samazināšana;
u.c. pasākumi
Pilsētas ielu seguma periodiskā
atjaunošana:

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

RD SD

2014.– pastāvīgi

PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

-

-

-

-

-

Veikta seguma periodiskā
atjaunošana 45 ielām

Biķernieku iela no Lielvārdes ielas
līdz Ulbrokas ielai un Stirnu iela no
Lielvārdes ielas līdz Biķernieku ielai
Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela no
Andreja Saharova ielas līdz Ulbrokas
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
Pildas iela no Piedrujas ielas līdz
Dārzciema ielai;
Kārļa Ulmaņa gatve no Liepājas ielas
līdz Lielirbes ielai;
Maskavas iela no Jāņogu ielas līdz
Taisnajai ielai pa posmiem
Biksēres iela
Cesvaines iela
Stabu iela no Brīvības ielas līdz
Aleksandra Čaka ielai
Krasta iela no Grēdu ielas līdz TC
"Mols" virzienā uz centru
Timoteja iela
Krasta iela no TC ''Mols'' līdz
Turgeņeva ielai virzienā uz centru
Raiņa bulvāris no Brīvības bulvāra
līdz Marijas ielai
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

-

-

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Balvu iela no Maskavas ielas līdz
Kojusalas ielai
Maskavas iela no Malnavas ielas līdz
Prūšu ielai centra virzienā
Puškina iela no Krasta ielas līdz
Gogoļa ielai
Jēzusbaznīcas iela no Krasta ielas līdz
Maskavas ielai
Elizabetes iela no Tērbatas ielas līdz
Krišjāņa Barona ielai
Krišjāņa Barona iela no Elizabetes
ielas līdz Ģertrūdes ielai
Dārziņu iela no Taisnās ielas līdz
Dārziņu 46.līnijai
Akmens tilts
Kalēju iela (granīta bruģakmens) no
Teātra ielas līdz Vecpilsētas ielai
Lokomotīves iela no Ikšķiles ielas
līdz Višķu ielai
Višķu iela
Ludzas iela
Krasta iela no Salu tilta līdz Grēdu
ielai virzienā no centra
Ilūkstes iela no Akadēmiķa Mstislava
Keldiša ielas līdz Augusta Deglava
ielai
Firsa Sadovņikova iela
Ilūkstes iela no Lubānas ielas līdz
Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielai
Krasta iela no Dzelzceļa tilta līdz Salu
tiltam virzienā no centra
Avotu iela no Aleksandra Čaka ielas
līdz Lāčplēša ielai
Lāčplēša iela no Satekles ielas līdz
Gogoļa ielai
Vietalvas iela no Matīsa ielas līdz
Piedrujas ielai
Artilērijas iela no Tērbatas ielas līdz
Krišjāņa Barona ielai
Bultu iela no Lokomotīves ielas līdz
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

-

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Saites ielai
Prūšu iela no Bultu ielas līdz Ikšķiles
ielai
Sesku iela no Nīcgales ielas līdz
Dārzciema ielai
Bruņinieku iela no Valmieras ielas
līdz Aleksandra Čaka ielai
Sesku iela no Dārzciema ielas līdz
Ilūkstes ielai
Stopiņu iela no Vestienas ielas līdz
Nīcgales ielai
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris
Pildas iela no Dārzciema ielas līdz
Ilūkstes ielai
Brīvības gatve no TC "Alfa" līdz
Džutas ielai
Brīvības gatve no Džutas ielas līdz
Gustava Zemgala gatvei
Brīvības gatve no Šmerļa ielas līdz
Silciema ielai
Sporta iela no Skanstes ielas līdz
Lapeņu ielai
Pulkveža Brieža iela no Hanzas ielas
līdz Ganību dambim
Jaunciema gatve no Gaileņu ielas līdz
Jaunciema 6. šķērslīnijai
Bruņinieku iela no Brīvības ielas līdz
Krišjāņa Valdemāra ielai
Silciema ielas ietves
Zirņu iela no Krišjāņa Valdemāra
ielas līdz Hospitāļu ielai
Staiceles iela
Saktas iela
Kaķasēkļa dambis
Ropažu iela no Džutas ielas līdz
Brīvības ielai pie TC "Alfa"
Struktoru iela
Lielvārdes iela no Brīvības gatves līdz
Gunāra Astras ielai
Aizkraukles iela no Lielvārdes ielas
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

-

-

-

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

līdz Dzērbenes ielai
Lugažu iela
Vangažu iela
Lēdmanes iela
Kalngales iela
Jaunciema gatve no Ceļmalas ielas
līdz Kanāla ielai
Skanstes iela no Krišjāņa Valdemāra
ielas līdz Hanzas ielai
Vanšu tilts
Vecmīlgrāvja 6.līnija no Melīdas ielas
līdz Vecāķu prospektam
Zālīša iela
Miķeļa iela
Juglas iela no Kvēles ielas līdz
Malienas ielai
Gustava Zemgala gatve no
Čiekurkalna 1. garās līnijas līdz
Brīvības gatvei
Ostas prospekts no Viestura prospekta
līdz Mores ielai
Satiksmes pārvads pār dzelzceļu
Gustava Zemgala gatvē
Berģu iela posmā no Brīvības gatves
līdz pagriezienam uz Upesciemu
Strautu iela
Piena iela
Baltāsbaznīcas iela no Augusta
Dombrovska ielas līdz Vecāķu
prospektam
Mazā Alūksnes iela
Alūksnes iela
Sermuliņu iela
Nīcgales iela no Dzelzavas ielas līdz
Augusta Deglava ielai
Rubeņu iela
Pakalniešu iela
Salamandras iela
Ainažu iela
Bērzaunes iela
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Purvciema iela no Pūces ielas virzienā
uz Gunāra Astras ielu
Mārkalnes iela
Grostonas iela no Sporta ielas līdz
Mālpils ielai
Sergeja Eizenšteina iela
Baznīcas iela no Lāčplēša ielas līdz
Ģertrūdes ielai
Ulbrokas iela no Biķernieku ielas līdz
Augusta Deglava ielai
Kalnciema iela no Vanšu tilta līdz
Lielirbes ielai (ieskaitot satiksmes
pārvadu)
Zolitūdes iela
Kurzemes prospekts (pa posmiem)
Bauskas iela (pa posmiem)
Melnsila iela no Kalnciema ielas līdz
Lapu ielai
Lapu iela
Nometņu iela no Lapu ielas līdz
Mārupes ielai
Margaritas iela
Ventspils iela no Mārupes ielas
(bruģētais posms)
Uzvaras bulvāris no Ojāra Vācieša
ielas līdz Akmens tiltam
Dzirciema iela
Spilves iela
Daugavgrīvas iela (pa posmiem)
11.1.5. Pilsētas apkaimju iekškvartālu
ceļu, kas atrodas ārpus publiskā
lietojumā esošā ielu tīkla,
attīstība un uzturēšana
11.1.6. Gājējiem paredzētās satiksmes
infrastruktūras un gājēju ielu
tīkla pilnveidošana un attīstība

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Izpilddirekcijas

2014. pastāvīgi

PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

-

Veikti pasākumi gājējiem
paredzētās satiksmes
infrastruktūras
pilnveidošanai

RD PAD,
RD SD

Būvvalde

Sakārtota publiskā ārtelpa
apkaimju iekškvartālos

2014. –

PB

Drošas un pieejamas vides
radīšana personām ar

2014.gadā
ir
uzsākts
projekts
„Pilsētvidē integrētas gājēju sistēmas
izveidošanas izvērtēšana un pamatotu
priekšlikumu sniegšana gājēju ielas
attīstības
koncepcijas
realizēšanai
Tērbatas
ielā,
Zigfrīda
Annas
Meierovica bulvārī un Vaļņu ielā”.

64

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

11.1.7.

U11.2.
Pilnveidot
pašvaldības
autostāvvietu sistēmu

11.2.1.

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Uzmērījumu veikšana pilsētas
ielu segumu periodiskās
atjaunošanas darbu apjomu
kontrolei
Autostāvvietu infrastruktūras
attīstīšana un autostāvvietu
izvietojuma optimizēšana

Atbildīgie
izpildītāji

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

invaliditāti Rīgā un
pārvietošanās iespēju un
vides izpratnes
nodrošināšana
sabiedriskajās vietās
Pilsētas ielās periodiski tiek
atjaunots ielu segums, kad
tas ir nepieciešams

Projekts ir iekļauts gan RD PAD, gan
pilsētas investīciju plānā 2014.2016.gadam

PB, ES

Atbilstoši transporta
plūsmas un sabiedriskā
transporta satiksmes
intensitātei pilnveidots
autostāvvietu izvietojums,
ierīkoti jauni maksas
autostāvvietu objekti

PB, ES

Maksas autostāvvietu
pakalpojumu elektronisko
norēķinu iespēju
pilnveidošana, nodrošinot
maksājumus ar SMS,
e-talonu un bankas
maksājumu kartēm

1.Esošo
maksas
autostāvvietu
izvietojuma optimizēšana.
2.
Jaunu
maksas
autostāvvietu
izveidošana.
3. Sagatavot un ieviest tiesisko
regulējumu par tiesībām bez maksas
novietot elektromobiļus, kam ir īpašais
marķējums, SIA „Rīgas satiksme”
kontrolētajās maksas stāvvietās 2015.2020.g. Rīgas dome, „Rīgas satiksme” .
4.
Nodrošināt
bezizmešu
transportlīdzekļu bezmaksas stāvēšanas
iespējas
SIA
„Rīgas
satiksme”
apkalpotajās pilsētas stāvvietās
Turpināt
maksas
autostāvvietu
aprīkojuma modernizāciju, pilnveidojot
elektroniskos norēķinus

Izpildes
termiņš vai
periods
pastāvīgi

Finanšu
resursi un
avoti

Būvvalde

2014. pastāvīgi

PB

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.–2020.

2014.–2020.

RD SD

11.2.2.

Ar autostāvvietu pakalpojuma
sniegšanu saistīto pakalpojumu
uzlabošana

RP SIA „Rīgas
satiksme”
RD SD

11.2.3.

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

Apkaimēs pie
dzelzceļa
stacijām, pie
pilsētas mazā
transporta loka
ārpus centra, pie
maģistrālajiem
ievadiem Rīgā
pilsētas robežas
tuvumā

SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”
(sadarbībā ar RP
SIA „Rīgas
satiksme”)

2014.–2020.

PB, SIA
„Rīgas
pilsētbūvnieks”
(RP SIA
„Rīgas
satiksme”,

ES

Izbūvēti 5 stāvparki
Galvenie ilgtermiņa
stāvparki – stāvparki ar
ietilpību no 500 līdz 1500
transportlīdzekļu vienībām
sabiedriskā transporta

Kopā ar Rīgas domes izveidoto darba
grupu un pašvaldības SIA "Rīgas
satiksme" speciālistiem :
1.Jāizvērtē jaunu sabiedriskā transporta
maršrutu
nepieciešamība
pie
potenciālajiem stāvparkiem, priekšroku
dodot elektrificētajam transportam.
2.Plāna izstrādātājiem būs jāizvērtē
stāvvietu
sistēmas
"Park&ride"
ieviešanai
rezervēto
zemesgabalu
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
(galvenokārt tramvaja)
galapunktos.
Vidēja termiņa stāvparku
izvietošanas teritorijas –
stāvparki ar ietilpību no
250 līdz 500
transportlīdzekļu vienībām
izvietoti pilsētas loka
tuvumā ar ērtu sabiedriskā
transporta savienojumu

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”

2014.–2020.

RP SIA
„Rīgas
satiksme”,
ES

Attīstīta sabiedriskā
transporta sistēma,
nodrošinot kvalitatīvu,
pieejamu un vieglajam
autotransportam
konkurētspējīgu
pārvietošanās veidu visām
sociālajām grupām

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
izmantošanas iespējas un jāsagatavo
jauns saraksts ar potenciālajiem
stāvparkiem
nepieciešamajiem
zemesgabaliem Rīgā.
3.Jāizveido stāvparku ieviešanas laika
grafiks turpmākajiem 12 gadiem ar
secību, kādā tie būtu jārealizē. Katram
stāvparkam
paredzēts
aprēķināt
nepieciešamo
efektīvo
transporta
līdzekļu ietilpību un stāvlaukuma veidu
- vienlīmeņa, vairāklīmeņu, pazemes
stāvvieta, paredzot speciālas novietnes
velotransportam.
4. Projekta autoriem būs arī jāaprēķina
katra stāvparka ieviešanas aptuvenās
izmaksas un jāsniedz ierosinājumi par
finansējuma avotiem.
5.Autostāvvietu
attīstības
plāna
izstrādātājiem būs arī jāizpēta esošā
situācija,
jāizskaidro
stāvparku
nepieciešamība, pamatojoties uz gaisa
un trokšņa piesārņojumu, kā arī ielu
tīkla pārslodzi pilsētas centrā.
- Tiks attīstīti ar SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks” stāvparku Ulbrokas
ielā 13, Rīgā, saistītie pakalpojumi
- Pēc RD lēmuma SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks” ir gatavs veikt
situācijas analīzi un jaunu stāvparku
projektēšanu un būvniecību
Turpināt sabiedriskā transporta tīkla
pievilcīguma
un
efektivitātes
paaugstināšanu:
1.Sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes
departamentu
turpināt
sabiedriskā
transporta joslu izveidi vai citu
pasākumu
izstrādi
(sabiedriskā
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
transporta joslas, luksoforu signālplāni,
aizliegumi stāvēt utt.), kas uzlabotu
sabiedriskā
transporta
prioritātes
nodrošināšanu Rīgas pilsētā.
2. Regulāri optimizēt maršrutu kustības
sarakstus,
pielāgojot tos reālajai
situācijai un nodrošinot kustības
regularitāti.
3. Pielāgot sabiedriskā transporta
ātrumu satiksmes plūsmai Rīgas pilsētā,
lai samazinātu pasažieru laika patēriņu,
pārvietojoties ar sabiedrisko transportu.
4. Nodrošināt transportlīdzekļu atiešanu
no maršruta sākumpunkta (galapunkta)
un pieturvietām kustības sarakstā
noteiktajā laikā, ievērojot kvalitātes
prasības.

11.3.2.

11.3.3.

Informācijas par sabiedriskā
transporta un autostāvvietu
pakalpojumiem pieejamības
uzlabošana iedzīvotājiem

ZGT ieviešanas Rīgā projekta
2.posma realizācija (4.tramvaja
maršruta pielāgošana ZGT
parametriem un ZGT iegāde,

RP SIA „Rīgas
satiksme”

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.–2020.

2014.–2020.

RP SIA
„Rīgas
satiksme”,
ES

PB, ES

Uzlabota informācijas
pieejamība par sabiedriskā
transporta un autostāvvietu
pakalpojumiem

4.tramvaja maršruts
pielāgots ZGT
parametriem, iegādāti ZGT.
6. un 11.tramvaja maršrutos

5. Pilnveidot paaugstināta servisa
mikroautobusu maršrutus atbilstoši
prasībām.
Veikt
apakšuzņēmuma
līguma par paaugstināta servisa
sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla
daļā izpildes uzraudzību.
1. Pilnveidot informācijas pieejamību
par RP SIA „Rīgas satiksme”
sniegtajiem
pakalpojumiem
un
uzņēmumu kopumā.
2. Izvietot un uzturēt kustības sarakstus,
paziņojumus par pakalpojumiem un/vai
izmaiņām
sabiedriskā
transporta
maršrutos pieturvietās.
4.tramvaja
maršruta infrastruktūru
pielāgot ZGT parametriem, iegādāties
ZGT
atbilstoši
pieejamam
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

apakšstaciju un kabeļu
saimniecības rekonstrukcija 6.
un 11.tramvaja maršrutos,
ražošanas ēku rekonstrukcija
Brīvības ielā 191)

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
veikta apakšstaciju un
kabeļu rekonstrukcija,
rekonstruēta ražošanas ēka
Brīvības ielā 191

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
finansējumam.
6. un 11.tramvaja maršrutos veikt
apakšstaciju un kabeļu rekonstrukciju,
rekonstruēt ražošanas ēku Brīvības ielā
191.
Aktivitātes tiks veiktas atbilstoši
pieejamam finansējumam

11.3.4.

2.tramvaja maršruta pielāgošana
ZGT parametriem, jaunu ZGT
iegāde

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.–2020.

ES, RP
SIA
„Rīgas
satiksme”

ZGT parametriem pielāgota
2.tramvaja
maršruta
infrastruktūra (sliežu ceļi ar
KTT, vilces apakšstacijas)
– 8,3 km, iegādāti 4 ZGT

11.3.5.

2.tramvaja jaunās līnijas izbūve
līdz starptautiskajai lidostai
„Rīga”, iekļaujot to esošā
tramvaju maršrutu tīklā
(2.tramvaja maršruta
pagarinājums), jaunu ZGT
iegāde

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.–2020.

ES, RP
SIA
„Rīgas
satiksme”

Aktivitātes tiks veiktas
pieejamam finansējumam

atbilstoši

11.3.6.

Jaunas tramvaja līnijas izbūve
līdz Kaivas ielai (iekļaujot esošo
sliežu posmu uz Jorģa Zemitāna
tilta) (Dreiliņi (Kaivas iela)–
Dzelzavas iela–Stacijas
laukums), jaunu ZGT iegāde
7.tramvaja maršruta pielāgošana
ZGT parametriem, jaunu ZGT
iegāde

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.–2020.

ES, RP
SIA
„Rīgas
satiksme”

Maršrutos
nodrošināta
lielāka pasažieru skaita
ātrāka pārvadāšana uz
pilsētas centru un no tā.
Izbūvēta jauna tramvaja
līnija, iekļaujot to esošajā
maršrutu tīklā – 6,5 km,
izbūvēts
galapunkts,
iegādāti 8 ZGT
Izbūvēta jauna tramvaja
līnija, iekļaujot to esošajā
maršrutu tīklā - 6.5 km,
galapunkta izbūve, iegādāti
8 ZGT

Aktivitātes tiks veiktas
pieejamam finansējumam

atbilstoši

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.–2020.

ES, RP
SIA
„Rīgas
satiksme”

Aktivitātes tiks veiktas
pieejamam finansējumam

atbilstoši

7.tramvaja maršruta
pagarināšana līdz Rumbulai
(Šķērstes ielas un Mazjumpravas
ielas rajonā), jauna tramvaju
depo izbūve un jaunu ZGT
iegāde

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.–2020.

ES, RP
SIA
„Rīgas
satiksme”

ZGT parametriem pielāgota
7.tramvaja
maršruta
infrastruktūra (sliežu ceļi ar
KTT, vilces apakšstacijas)
–
8
km.
Izbūvēts/
rekonstruēts tramvaju depo.
Iegādāti 12 ZGT
Pagarināta tramvaja līnija
līdz Rumbulai - 2 km,
Izbūvēts tramvaju depo,
iegādāti 5 ZGT

Aktivitātes tiks veiktas
pieejamam finansējumam

atbilstoši

11.3.7.

11.3.8.
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods
2014.–2020.

Finanšu
resursi un
avoti
RP SIA
„Rīgas
satiksme”,
ES

2014.–2020.

PB, ES

2014.–2020.

RP SIA
„Rīgas
satiksme”,
ES

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Infrastruktūras modernizācija
(sliežu ceļi, vilces apakšstacijas,
kontakttīkls, kabeļtīkls). Civilā
būvniecība, luksofori, satiksmes
vadības centrs, transportmijas
sistēma, pieturvietas, depo
būvniecība (ZGT)
11.3.10. Tramvaja līnijas pagarināšana
līdz Berģiem
11.3.11. Sabiedrisko transportlīdzekļu
modernizēšana, lai nodrošinātu
sabiedriskā transporta
pieejamību un pasažieru drošību
un samazinātu negatīvo ietekmi
uz vidi

RP SIA „Rīgas
satiksme”

11.3.12. Elastīgas biļešu sistēmas
nodrošināšana un tās pastāvīga
pilnveidošana

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.–2020.

RP SIA
„Rīgas
satiksme”,
ES

Nodrošināta elastīga biļešu
sistēma un noris pastāvīga
tās pilnveidošana

1. Jaunu biļešu veidu ieviešana pēc
izpētes rezultāta, interneta veikala
attīstība un pieejamo funkcionalitāšu
papildināšana.
2. Turpināt projektu par „Rīdzinieka
kartes” nodrošināšanu un projektā
pieejamo
pakalpojumu
portfeļa
papildināšanu.
3. Pārrunu veikšana ar AS „Pasažieru
vilciens” pārstāvjiem par viedbiļešu
izmantošanas iespējām, elektronisko
norēķinu sistēmas iekārtu uzstādīšanu
un
norēķiniem
ar
elektronisko
maciņu.2014.g.
un
2015.g.
4.Braucienu
apmaksa
Rīgas
sabiedriskajā transportā ar e talona
elektroniskā maciņa starpniecību un
citiem norēķinu veidiem.

11.3.13. Sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšana
vienotā autobusu un vilcienu
maršrutu tīklā, nodrošinot lauku
iedzīvotājiem iespējas nokļūt

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

2014.–2020.

PB, RP
SIA
„Rīgas
satiksme”,
VB

Sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšana
vienotā autobusu un
vilcienu maršrutu tīklā

1. Integrēta un funkcionāli diferencēta
sabiedriskā transporta tīkla izveide
sadarbībā ar valsts un apkārtējām
pašvaldībām.
2. Līdzdalība stāvparku attīstības

11.3.9.

RP SIA „Rīgas
satiksme”
RP SIA „Rīgas
satiksme”

Modernizēta
pilsētas
sabiedriskā
transporta
infrastruktūra
(t.sk.
satiksmes
vadība,
pieturvietas, izbūvēti depo)

Aktivitātes tiks veiktas
pieejamam finansējumam

atbilstoši

Pagarināta tramvaja līnija
līdz Berģiem
Iegādāti vismaz 175
autobusi un 125 trolejbusi
ar videi draudzīgām
tehnoloģijām

Aktivitātes tiks veiktas
pieejamam finansējumam
1. Turpināt zemās grīdas
projekta
ieviešanas
(sk.iepriekšējos punktus).
2.Saņemt jaunos autobusus
piegādes grafikam.
3.Saņemt jaunos trolejbusus
piegādes grafikam.

atbilstoši
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tramvaja
procesu.
atbilstoši
atbilstoši

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

reģionālas nozīmes attīstības
centros un no tiem nacionālās
nozīmes attīstības centros un
galvaspilsētā
11.3.14. Multimodālā transporta mezgla
izbūve Torņakalnā

U11.4.
Attīstīt
velosatiksmes
sistēmu un integrēt
to kopējā satiksmes
infrastruktūrā

Nepārtrauktas un pakāpeniskas
velosatiksmes sistēmas
(velosatiksmes infrastruktūra,
informācija, izglītība) attīstības
veicināšana, integrējot to kopējā
pilsētas transporta infrastruktūrā,
prioritāri uzlabojot
velosatiksmes drošību pilsētas
centrā:
Velojoslu pilotprojekts Rīgas centrā;
Akmens tilta pieejamības uzlabošana
gājējiem un velobraucējiem;
gājēju un velosipēdu ceļš „CentrsĶengarags-Rumbula-Dārziņi”;
gājēju un velosipēdu ceļš
„Vecmīlgrāvis-Vecāķi”;
veloceļš maršrutā uz Daugavgrīvas
salu (līdz Vakarbuļļu pludmalei);
veloceļš „Centrs–TorņakalnsZiepniekkalns”;
attīstīt velosatiksmes savienojumu
starp Rīgas Centrālo staciju, autoostu,
Rīgas Centrāltirgu un 11.novembra
krastmalu;
velosatiksmes infrastruktūras izbūve
ielu, tiltu, satiksmes pārvadu, tuneļu
būvniecības un rekonstrukcijas
ietvaros
11.4.2. Velonovietņu tīkla attīstības un
multimodālas pārvietošanās
veicināšana. Drošu velonovietņu
ierīkošana velobraucēju
11.4.1.

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

AS „Rīgas
Starptautiskā
autoosta”
Torņakalns

projektos, kas mazinātu pierīgas
pašvaldību privātā transporta ieplūšanu
Rīgas centrā un braucējus novirzītu uz
sabiedrisko transportu.

RD PAD

2017.-2019.

ES, PB

RD SD

2014.– pastāvīgi

PB
ES fondu
līdzfinansējums

RD SD,
RP SIA „Rīgas
satiksme”,
VAS „Latvijas

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

2014.–2020.

PB, RP
SIA
„Rīgas
satiksme”,

Izbūvēts multimodālais
transporta mezgls
Torņakalnā (stacija un
autoosta)
Izbūvēti 6 maģistrālie
veloceļi, ierīkotas
velojoslas pilsētas centrā

Kvalitatīva
veloinfrastruktūra

Pakāpeniska
velonovietņu
infrastruktūras
integrēšana
satiksmes infrastruktūrā
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tīkla
kopējā

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti
VB

2014.–2020.

PB

Pilnveidota Satiksmes
vadības centra darbība

RD SD

2014.–2020.

PB

Uzlabota luksoforu vadība

REA,
RP SIA „Rīgas
satiksme”,
RD SD

2014.–2020.

Visa pilsēta

Rīgas dome, REA,
RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.

VB, ES,
PB, RP
SIA
„Rīgas
satiksme”
PB

Visa pilsēta

Rīgas dome, REA,
RP SIA „Rīgas
satiksme” un
privātstruktūras

2014. pastāvīgi

PB, ES,
VB, PL

pieprasītās vietās, sasaiste ar
stāvparkiem, sabiedrisko
transportu, dzelzceļa transportu
U11.5.
Attīstīt „inteliģento”
satiksmes vadības
sistēmu

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

11.5.1.

Satiksmes vadības centra
darbības pilnveidošana

11.5.2.

Luksoforu adaptīvās vadības
ierīkošana Brīvības gatvē un
Maskavas ielā
Atbalsta programmas pārejai uz
atjaunojamiem energoresursiem
transporta
sektorā
un
nepieciešamās
infrastruktūras
nodrošināšana
Elektromobiļu ātrās uzlādes tīkla
shēmas izstrādāšana, izmantojot
pielāgotu RP SIA „Rīgas
satiksme” infrastruktūru
Publisko
uzlādes
punktu
ierīkošana
elektromobiļiem,
izmantojot
pielāgotu RP SIA „Rīgas
satiksme” infrastruktūru

11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.

Atbildīgie
izpildītāji
dzelzceļš”,
AS „Rīgas
Starptautiskā
autoosta”
RD SD,
RP SIA „Rīgas
satiksme”

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

1. 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;
2. 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
pieejamam finansējumam.

Sagatavotas atbalsta
programmas

Dalība ES un citu ārējo fondu
finansētajos projektos un programmās

Veicināta Rīgas pilsētas
pieejamība individuālajam
elektrotransportam

Sadarboties ar iesaistītajām
shēmas izstrādāšanā

Veicināta Rīgas pilsētas
pieejamība individuālajam
elektrotransportam, CO₂
emisiju samazināšana

Elektromobiļu
lēnās
uzlādes
infrastruktūras izveide SIA "Rīgas
satiksme" autostāvvietās 2014.-2020.g.
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pusēm

Uzdevumi (U)

11.6.4.

U11.7.
Nodrošināt vides
pieejamību

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

Elektromobiļu
izmantošanas
palielināšana
pašvaldības
tehniskajos dienestos

Visa pilsēta

RD, RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014. –
pastāvīgi

PB, ES,
VB, PL

CO₂ emisiju samazināšana

11.6.5.

Ūdeņraža
tehnoloģiju
un
kurināmā elementu izmantošana
pilsētas sabiedriskajā transportā

11.7.1.

Ielu būvniecības un
rekonstrukcijas ietvaros paredzēt
pasākumus vides pieejamības
nodrošināšanai atbilstoši
pieņemtajām vadlīnijām
Sabiedriskā transporta
pakalpojumu pilnveidošana
vides pieejamības
nodrošināšanai atbilstoši
noteiktajām prasībām

11.7.2.

Visa pilsēta

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
2014.g.:
1. Lieto 8 elektriskos automobiļus.

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

2014.

SIA
„Rīgas
namu
pārvaldnieks”

CO₂ emisiju samazināšana

RD, RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014. pastāvīgi

PB, ES,
VB, PL

CO₂ emisiju samazināšana

RDSD

2014.– pastāvīgi

PB

RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.–2020.

PB, RP
SIA
„Rīgas
satiksme”

2. Izstrādāt elektrisko automobiļu
uzlādes staciju tīkla projektu.Vietas
(zemes) piešķiršana uzlādes staciju
izveidei.
.
3.
Palielināt
bezizmešu
transportlīdzekļu skaitu, ko izmanto
pašvaldība un tās struktūras, sasniedzot
skaitu 2015.g. 20/ 30/ 40
2020.g. 50/ 70/ 80
Elektromobiļu
iegāde.
Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta projekts
„Siltumnīcefekta
gāzu
emisijas
samazināšana transporta sektorā –
atbalsts elektromobiļu un to uzlādes
infrastruktūras ieviešanai” (iekļauts
Investīciju plānā, Nr.20), 2014.-2016.
gads
Veikt pilsētas sabiedriskā transporta
līdzekļu
pakāpeniska nomaiņu ar
bezizmešu
(ūdeņraža,
kurināmā
elementu
un
akumulatoru)
transportlīdzekļiem 2020.g. 20/ 30/40
min/opt./ max/ prognoze

Veikti vides pieejamības
uzlabošanas pasākumi

Uzlabota vides pieejamība

1. Turpināt zemās grīdas tramvaja
projekta ieviešanas procesu.
2.Saņemt jaunos autobusus atbilstoši
piegādes grafikam.
3.Saņemt jaunos trolejbusus atbilstoši
piegādes grafikam.
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
4.Piedalīties projekta par Rīgas pilsētas
sabiedriskā
transporta
integrētās
kustības kontroles, pasažieru drošības
un informēšanas sistēmas izbūvi un
uzturēšanu
realizācijā.
5.Turpināt
pieturvietu
nojumju
uzstādīšanu Rīgas pilsētas maršrutu
tīklā.

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

11.8.1.

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

U11.9.
Veicināt iekšējo
ūdeņu kuģošanas,
teritoriju un
infrastruktūras
attīstību

11.9.1.

Normatīvo aktu un regulējumu
izstrāde, t.sk. ūdensmalu attīstībai,
piestātņu izbūvei

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

12.1.1.

Saskaņošana kurināmā maiņai
objektos pēc pieprasījuma

RD SD,
RP SIA „Rīgas
satiksme”

2014.–2020.

PB

Veiktas aktivitātes
sabiedrības informēšanai un
izglītošanai

1.Pilnveidot informācijas pieejamību
par RP SIA „Rīgas satiksme”
sniegtajiem
pakalpojumiem
un
uzņēmumu
kopumā.
2. Turpināt sabiedrības informēšanu un
izglītošanu (atvērto durvju dienas,
kampaņas u.c.).

RD MVD,
RD SD

2014.– pastāvīgi

PB

Izstrādāti normatīvie akti
un regulējumi ūdensmalu
attīstībai, piestātņu izbūvei

2014.gadā ir noslēgts līgums par
virszemes ūdens objektu ekspluatācijas
noteikumu izstrādāšanu

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana

U12.2.
Turpināt siltumtīklu

12.1.2.

12.2.1.

Informācijas sagatavošana un
izplatīšana par kurināmā maiņas
lietderību

Siltumtīklu rekonstrukcija

Visa pilsēta

Visa pilsēta

Visa pilsēta

Būvvalde

2014. –
pastāvīgi

PB

RD MVD

2014. pastāvīgi
2014. pastāvīgi

PB, PL

RD MVD

AS „Rīgas siltums”,
REA

2014. pastāvīgi

PB

PL, ES,
VB

Nomainītas ogļu katlu
iekārtas
Vides un gaisa kvalitātes
uzlabošana
Veicināta ogļu katlu iekārtu
nomaiņa
(REA)
Vides un gaisa
piesārņojuma
samazināšanas iespējas
(RD MVD)
Samazināti un uzturēti zemi
siltuma zudumi tīklos
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Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

12.3.1.

Jauno patērētāju un perspektīvo
attīstības teritoriju pieslēgšana
centralizētajai siltumapgādei

Visa pilsēta

AS „Rīgas siltums”,
attīstītāji

2014. pastāvīgi

PL

Veicināta videi draudzīga
siltumapgāde

12.3.2.

Pilsētas attīstības teritoriju
siltumapgādes jautājumu
risinājumu izvērtējums atbilstoši
Rīgas siltumapgādes attīstības
koncepcijai 2006.-2016.gadam
Atjaunojamo energoresursu
izmantošana enerģijas ražošanā,
samazinot atkarību no fosilajiem
energoresursiem, un
energoefektivitātes veicināšana
centralizētajā siltumapgādē

Visa pilsēta

REA

2014. pastāvīgi

PB

Optimālu siltumapgādes
risinājumu ieviešana

Visa pilsēta

AS „Rīgas siltums”

2014. pastāvīgi

PL, ES

Samazinātas CO₂
emisijas pilsētā

Visa pilsēta

AS „Rīgas siltums”

2014. pastāvīgi

PL, ES

Samazinātas CO₂
emisijas pilsētā

Visa pilsēta

REA

2014. pastāvīgi

PB

Iedzīvotāju informēšana un
iesaiste problēmas
risināšanā

Visa pilsēta

AS „Latvijas gāze”,
attīstītāji

2014. pastāvīgi

PL

Gāzes apgādes
nodrošināšana

Mārupe,
Katlakalna un
Bolderājas
apkaime

SIA „Rīgas ūdens”

2014.-2015.

PB, ES,
SIA
„Rīgas
ūdens”

Uzdevumi (U)

rekonstrukciju un
nomaiņu, samazinot
siltumenerģijas
zudumus tīklos
U12.3.
Veicināt jaunu
patērētāju un
perspektīvo attīstības
teritoriju pieslēgumu
centralizētajai
siltumapgādei

12.3.3.

U12.4.
Ieviest centralizētās
aukstumapgādes
pakalpojumu
U12.5.
Veicināt
elektropārvades
sadales sistēmu
sakārtošanu

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

12.5.1.

12.6.1.

Projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Rīgā, 4.kārta”
aktivitātes:
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu paplašināšana Mārupē;

12.7.1.

-

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

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu
pieejamības palielināšana
Mārupē, Katlakalnā un
Bolderājā. Kopējais

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

2014.g.
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu paplašināšana Mārupē
2014.- 2015.g.
ūdensapgādes un kanalizācijas
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

-

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu paplašināšana Katlakalnā;
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu paplašināšana Bolderājā;
ūdens sagatavošanas stacijas izbūve
Baltezerā

12.7.2.

Ūdens ieguve un ražošana

Visa pilsēta

SIA „Rīgas ūdens”

Ūdens attīrīšanas stacijas „Daugava-1" un
„Daugava-2" armatūras nomaiņa

2014.-2015.

Ūdensgūtņu aku aprīkojuma nomaiņa
ūdensgūtnēs „Remberģi” un „Zaķumuiža”

2015.-2016.

Jaunu filtraku ierīkošana, aku tamponāža
un esošo aku reģenerācija pazemes
ūdensgūtnē

2015.-2020.

12.7.3.

Tīrā ūdens spiediena un plūsmas
nodrošināšana

Visa pilsēta

SIA „Rīgas ūdens”

SIA
„Rīgas
ūdens”

SIA
„Rīgas
ūdens”

Ūdensgūtņu kompleksa automātisko
vadības sistēmu modernizācija, integrācija
un datu interfeisa izveidošana ar ŪTSSD
AVS

2015.-2017.

Dzeramā ūdens rezervuāru atjaunošanas
programma
12.7.4. Tīrā ūdens pārvalde

2014.-2018.

pieslēdzamo objektu skaits
ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklam – 2674.
Ūdens sagatavošanas
stacijas izbūve Baltezerā,
nodrošinot dzeramā ūdens
kvalitātes (dzelzs un
mangāna koncentrācija)
atbilstību Eiropas Padomes
Direktīvas 98/83/EK
prasībām un MK
29.04.2003. noteikumiem
Nr.235 „Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma un
kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles
kārtība”
Nodrošināti kvalitatīvi un
nepārtraukti ūdensapgādes
pakalpojumi Rīgas pilsētā

Nodrošināti kvalitatīvi un
nepārtraukti ūdensapgādes
pakalpojumi Rīgā
Uzlabota ūdens piegādes
kvalitāte

SIA „Rīgas ūdens”

2014.-2020.

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

Uzlabota ūdensapgādes

-

sistēmu paplašināšana Katlakalnā;
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu paplašināšana Bolderājā;
ūdens
sagatavošanas
stacijas
izbūve Baltezerā

Ūdens regulējošo aizbīdņu ar piedziņu
nomaiņa
Plānveida aku armatūras nomaiņa,
nodrošinot nepārtrauktu ūdensgūtnes
darbību
Plānveida esošo filtraku skalošana un
atjaunošana,
bojāto
filtraku
tamponēšana

Plānveida pakāpeniska ūdensgūtņu un
trešā
pacēluma
sūkņu
staciju
automātiskās
vadības
sistēmas
atjaunošana un nomaiņa
2014.-2015.g. divu dzeramā ūdens
rezervuāru renovācija Krustpils ielā 6A
2015.-2017.g.
dzeramā
ūdens
rezervuāra rekonstrukcija Kurzemes
prospektā 61
2014.g. zemteku 2 X DN500 mm
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Vecmīlgrāvis

-

ūdensvada izbūve no Maskavas
ielas/Krustpils ielas līdz Granīta
ielas/Malēju ielas krustojumam

Ķengaraga
apkaime un
Krustpils iela

-

ūdensapgādes tīklu izbūve Lauvas
ielas, Matīsa ielas rajonā

-

Krustpils iela un Asotes iela

-

Daugavgrīvas iela

-

Augusta Deglava un Vagonu iela

Maltas iela
Gramzdas iela
Turgeņeva iela

12.7.4.3. Ūdensvada izbūve (saistīts
ar kanalizācijas sūkņu stacijas
rekonstrukciju) Flotes ielā un
Parādes ielā
12.7.4.4. Stratēģisko ūdensapgādes
sistēmas aizbīdņu nomaiņa un
ūdens zonu izveide
12.7.5. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
paplašināšana

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
Mīlgrāvja kanālā rekonstrukcija

2015.-2016g. ūdensvada izbūves no
Maskavas ielas/Krustpils ielas līdz
Granīta ielas/Malēju ielas krustojumam
realizācija
2015.g. ūdensapgādes tīklu izbūve
Lauvas ielas, Matīsa ielas rajonā

Maskavas
forštate,
Ķengarags
Dārzciems
Škirotavas,
Ķengaraga
apkaime

Nodrošināts kvalitatīvs un
nepārtraukts ūdensapgādes
pakalpojums Rīgā

Bolderāja un
Daugavgrīva
Centra raj.

12.7.4.2. Sadalošo ūdensvada tīklu
atjaunošana

-

Izpildes
termiņš vai
periods

pakalpojuma piegādes
drošība

12.7.4.1. maģistrālo ūdensvadu
rekonstrukcijas:
maģistrālā ūdensvada zemtekas
2XDN500 Mīlgrāvja kanālā
rekonstrukcija

-

Atbildīgie
izpildītāji

2014.-2016.g.
Krustpils
ielā
no
dzelzceļa sliedēm pa Asotes ielu un
Krustpils ielu līdz Granīta ielai
2014.-2016.g. Daugavgrīvas ielā posmā
no Tvaikoņu ielas līdz Lidoņu ielai
2014.-2016.g. Vagonu ielā, posmā no
Augusta Deglava ielas līdz Pērnavas
ielai

2014.-2020.

Uzlabota ūdens piegādes
kvalitāte

2014.g. Maltas iela
2014. Gramzdas ielas posms
2015.-2016.g. Turgeņeva ielā (posmā
no Dzirnavu ielas līdz Gogoļa ielai)

Flotes iela un
Parādes iela

2014.-2015.

Uzlabota ūdens piegādes
drošība

Visa pilsēta

2014.-2020.

Ūdensvada avāriju
operatīvāka noteikšana un
novēršana
Nodrošināts centralizētās
ūdensapgādes un

Ūdensvada
izbūve
(saistīts
ar
kanalizācijas
sūkņu
stacijas
rekonstrukciju) Flotes ielā un Parādes
ielā
Plānveida maģistrālo aizbīdņu nomaiņa

Maltas iela
Mūkupurvs
Turgeņeva iela

Čiekurkalns

SIA „Rīgas ūdens”

2014.-2017.

SIA
„Rīgas

201.-2015.g. priekšprojekta izstrāde
2016.-2017. g. realizācija
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu
paplašināšana Čiekurkalna apkaimē
12.7.6. Kanalizācijas notekūdeņu
novadīšana
12.7.6.1. Pašteces cauruļvadu
atjaunošana
- Vesetas iela

- Šarlotes iela

- Ventspils iela
- Ķemmdziju iela

- Vienības gatve

12.7.6.2. Kanalizācijas kolektoru
renovācija:
- Bāriņu iela
-Pētersalas iela posmā no
Sermuliņu ielas līdz Eksporta
ielai

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

SIA „Rīgas ūdens”

Izpildes
termiņš vai
periods

2014.-2017.

Finanšu
resursi un
avoti
ūdens”

SIA
„Rīgas
ūdens”

Vesetas iela no
Hanzas ielas
līdz Mālpils
ielai

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

kanalizācijas pakalpojums
Čiekurkalnā
Uzlabots pašteces
cauruļvadu tehniskais
stāvoklis, lai novērstu
iespējamos iebrukumus un
kanalizācijas notekūdeņu
plūsmas nosprostošanos

Šarlotes iela,
posmā no
Palīdzības ielas
līdz Maiznīcas
ielai

2015.g. Vesetas ielas posms no Hanzas
ielas līdz Sporta ielai izbūve. 2015.2016.g. Vesetas ielas posms no Sporta
līdz Mālpils ielai projektēšana un
izbūve
2015.g. Šarlotes iela, posmā no
Palīdzības ielas līdz Maiznīcas ielai

2015.g. Ventspils iela.

Ventspils iela
Ķemmdziju iela
no Stagaru ielas
līdz Silikātu
ielai 7B
Vienības gatves
posms no
Ģimnastikas
ielas līdz
Vienības gatvei
20A

2014.-2016.g. Ķemmdziju iela
Stagaru ielas līdz Silikātu ielai 7B

no

2014.-2017.g. Vienības gatves posms
no Ģimnastikas ielas līdz Vienības
gatvei 20A

SIA „Rīgas ūdens”
2014.-2015.

SIA
„Rīgas
ūdens”

Uzlabots pašteces kolektoru
tehniskais stāvoklis, lai
novērstu iespējamos
iebrukumus un
kanalizācijas notekūdeņu
plūsmas nosprostošanos

2014.g. Bāriņu iela

2014.g. Pētersalas iela posmā
Sermuliņu ielas līdz Eksporta ielai

no

2014.g. Brīvības gatve no Džutas ielas
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

-Brīvības gatve no Džutas ielas
līdz Struktoru ielai
-Bauskas iela no Jāņa Čakstes
gatves līdz skatakai Nr. K5
12.7.6.3. Ganību dambja rajona
kanalizācijas tīklu izbūve no
Pētersalas ielas līdz Bukultu ielai
12.7.6.4. Kanalizācijas sūkņu
staciju rekonstrukcija:
- Flotes iela 1
- Ūdeļu iela 4A
- Augusta Deglava iela 69A
- Daugavgrīvas iela 101
- Ilūkstes iela 14
- Dammes iela 4A
- Spulgas iela 6
12.7.7. Notekūdeņu attīrīšana
Kompleksu notekūdeņu
attīrīšanas procesu attīstīšana un
dūņu apsaimniekošanas
optimizācija
12.7.8. Lietusūdens kanalizācijas
atdalīšana no sadzīves
kanalizācijas sistēmas
12.7.9. Lietusūdens kanalizācijas tīkla
attīstība un rekonstrukcija
12.7.10. Lietusūdens kanalizācijas
DN1500 mm kolektora
rekonstrukcija Kārļa Ulmaņa
gatvē no Lielirbes ielas līdz
Mārupītei
12.7.11. Mazajā Bolderājas ielā kolektora
Ø 600 mm būvniecība
(L=300 m) un ielas
rekonstrukcija

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
līdz Struktoru ielai
2014.g. Bauskas iela no Jāņa Čakstes
gatves līdz skatakai Nr. K5

Ganību dambis
no Pētersalas
ielas līdz
Bukultu ielai

SIA „Rīgas ūdens”

2014.-2018.

SIA
„Rīgas
ūdens”

Sakārtoti kanalizācijas tīkli
un nodrošināts kvalitatīvs
centralizētās kanalizācijas
pakalpojums

Ganību dambja rajona kanalizācijas
tīklu izbūve no Pētersalas ielas līdz
Bukultu ielai

SIA „Rīgas ūdens”

2014.-2020.

SIA
„Rīgas
ūdens”

Paaugstināta kanalizācijas
sūkņu staciju darbības
energoefektivitāte un
darbības drošība

2015.g. Flotes iela 1
2015.g. Ūdeļu iela 4A
2014.-2015.g Augusta Deglava 69A
2014-2015.g Dammes iela 4A
2016.g. Ilūkstes iela 14

Visa pilsēta

SIA „Rīgas ūdens”

2015.-2019.

SIA
„Rīgas
ūdens”

Uzlabots kanalizācijas
notekūdeņu attīrīšanas
process

Pirmreizējo un otrreizējo nostādinātāju
rekonstrukcija
pa
diviem
nostādinātājiem gadā

Visa pilsēta

RD SD (sadarbībā
ar SIA „Rīgas
ūdens”)
RD SD

2014.-2020.

PB

Atdalītas sistēmas, uzlabota
ūdens kvalitāte

2014.-2020.

PB

Visa pilsēta

RD SD

2014.-2017.

PB, ES

Novadīts lietusūdens no
ielām
Uzlabota lietusūdens
novadīšana no ielām un
satiksmes drošība

Visa pilsēta

RD SD

2014.-2017.

PB, ES

Uzlabota lietusūdens
novadīšana no ielām un
satiksmes drošība
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Pasākumi, aktivitātes

RD SD

Finanšu
resursi un
avoti
PB, ES

Visa pilsēta

RD SD

2014.-2020.

PB, ES

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

Visa pilsēta

RD SD

2014.-2020.

PB, ES

Visa pilsēta

RD SD

2014.-2020.

PB, ES

Visa pilsēta

RD SD

2014.-2017.

PB, ES

12.7.17. Augstrozes ielas un Atlasa ielas
krustojumā kolektora Ø 400 mm
būvniecība (L=250 m)
12.7.18. Ūdens kvalitātes kontrole pirms
novadīšanas pilsētas lietusūdens
kanalizācijas tīklā

Visa pilsēta

RD SD

2014.-2020.

PB, ES

Visa pilsēta

RD SD (sadarbībā
ar RD MVD)

2014.-2020.

PB

Uzlabota lietusūdens
novadīšana no ielām un
satiksmes drošība
Uzlabota lietusūdens
novadīšana no ielām un
satiksmes drošība
Uzlabota lietusūdens
novadīšana no ielām un
satiksmes drošība
Uzlabota lietusūdens
novadīšana no ielām un
satiksmes drošība
Uzlabota lietusūdens
novadīšana no ielām un
satiksmes drošība
Uzlabota lietusūdens
novadīšana no ielām un
satiksmes drošība
Uzlabota ūdens kvalitāte

12.7.19. Nelegālo pieslēgumu lietusūdens
kanalizācijas tīklam likvidēšana
12.8.1. Atkritumu šķirošanas iespēju
nodrošināšana tuvu dzīvesvietai

Visa pilsēta

RD SD

PB

Uzlabota ūdens kvalitāte

Visa pilsēta

RD MVD

2014. pastāvīgi
2015.-2016.

PB

Atkritumi tiek atgriezti
atpakaļ ekonomiskajā vidē,
samazinās apglabājamo
atkritumu daudzums

Sadarbībā
ar
atkritumu
apsaimniekotājiem 2015.gadā radīt
šķirotu sadzīves atkritumu dalītas
vākšanas iespēju teritorijā ar 250 līdz
500 iedzīvotājiem
2016.gadā sagatavot
finansējuma
pieprasījumu
divu lielgabarīta un
šķiroto atkritumu savākšanas laukumu
projektēšanai un izbūvei

Visa pilsēta

RD MVD

2016.

PB

Bioloģiski noārdāmie
atkritumi tiek atgriezti vidē
noderīgā veidā - komposts

2016.gadā
sagatavot
finansējuma
pieprasījumu viena bioloģiski noārdāmo
atkritumu laukuma projektēšanai un
izbūvei

12.7.12. Sūkņu stacijas likvidācija Stirnu
ielā. Jauna pašteces kolektora Ø
1500 mm būvniecība
12.7.13. Čiekurkalna 2.līnijā kolektora
Ø 600 mm būvniecība (L=450m)

U12.8.
Nodrošināt videi
draudzīgas
atkritumu
saimniecības attīstību

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji

Četru lielgabarīta un šķiroto
atkritumu savākšanas laukumu
izbūve

12.8.2.

Viena bioloģiski kompostējamo
atkritumu laukuma izveidošana
katrā Daugavas pusē

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods
2014.-2020.

Uzdevumi (U)

2014. gadā ir noslēgts līgums (pieprasīti
finanšu
līdzekļi
2015.g.budžetā)
nelikumīgu
sadzīves
kanalizācijas
notekūdeņu
novadīšanas
vietu
meliorācijas sistēmā likvidēšanai
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

12.8.3.

Atkritumu saimniecības radītā
vides piesārņojuma
samazināšana

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji
RD MVD,
izpilddirekcijas,
RP SIA „Rīgas
satiksme”

Izpildes
termiņš vai
periods
2014.-2016.

Finanšu
resursi un
avoti
PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
Nodrošināta tīra, sakopta
pilsētas teritorija

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
Plānot, organizēt un kontrolēt ar
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
saistītās
darbības
saskaņā
ar
saistošajiem noteikumiem:
1.Veikt
atkritumu
samazināšanas
pasākumus.
2.Izvērtēt
„zaļā
iepirkuma”
piemērošanas iespējas - RP SIA „Rīgas
satiksme”

12.8.4.

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

Visa pilsēta

13.1.1.

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas
enerģētikas rīcības plāna viedai
pilsētai 2014.-2020.gadam
izstrāde un ieviešanas vadība un
koordinācija, integrējot
inovatīvas tehnoloģijas un
iekārtas, tajā skaitā IKT
Atbalsts inovatīvu enerģētikas un
energoefektivitātes tehnoloģiju
projektiem ar integrētām IKT un
atjaunojamo energoresursu
piesaisti
Pilotprojektu realizēšana zema
enerģijas patēriņa vai pasīvajām
ēkām

Visa pilsēta

Atbalsta programmas dzīvojamo
ēku energoefektivitātei un
pārejai uz atjaunojamiem
energoresursiem

RD MVD

2014.-2016.

PB

Samazināta radīto
atkritumu bīstamība

2016. gadā izveidot astoto sadzīves
bīstamo
atkritumu
specializēto
pieņemšanas punktu

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
U13.1.
Veicināt
siltumenerģijas un
elektroenerģijas
racionālu
izmantošanu, ieviešot
inovatīvas
tehnoloģijas, iekārtas
un risinājumus

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

REA un sadarbības
partneri

2014. –2020.

PB, ES,
VB, PL

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

REA

2014. pastāvīgi

PB, ES

CO₂ emisiju samazināšana

Visa pilsēta

Rīgas pilsētas
pašvaldība

2014.-2020.

PB, ES

CO₂ emisiju samazināšana

Visa pilsēta

REA

2014. pastāvīgi

PB, ES,
PL

CO₂ emisiju samazināšana

Daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas Rīgā

SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”,
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks, ESKO
firmas

Tiks izvērtēta iespēja pāriet uz
atjaunojamiem energoresursiem SIA
„Rīgas
pilsētbūvnieks”
apsaimniekošanā esošajai ēkai Pasta ielā
4, Baldonē.
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
1.Izstrādāt kārtību, kādā tiek īstenoti
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
renovācijas projekti ar Eiropas
Savienības fondu atbalstu. 2014. –
pastāvīgi.
2.Izstrādājot
dzīvojamo
māju
renovācijas
tehniskos
projektus,
paredzēt siltumenerģijas individuālu
uzskaiti un patēriņa monitoringu. 2015.
– pastāvīgi.

13.1.5.

U13.2.
Nodrošināt
pašvaldības iestāžu
ēku renovāciju

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

U13.3.
Ieviest

13.3.1.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoauditu un
energosertifikātu izstrādes
organizēšana

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

Visa pilsēta

REA

2014. pastāvīgi

SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”
sadarbībā ar valsti
(LR EM)

Pēc iedzīvotāju
lēmuma par
ēkas siltināšanas
nepieciešamību

SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”

2013.-2020.

PB, PL,
VB, ēkas
īpašnieku
līdzekļi

Veikti ap 100 energoauditi
gadā

Auditu skaits

Visa pilsēta

RD ĪD

2014.-2020.

ES, PB,
PL
PB, ES

Visa pilsēta

RD ĪD

2014.-2020.

PB, ES

CO₂ emisiju samazināšana

Visa pilsēta

RD ĪD

2014.-2020.

PB

Pašvaldības parauga lomas
izpilde ēku renovācijas
procesā

Visa pilsēta

RD ĪD

2014. pastāvīgi

PB, ES

CO₂ emisiju samazināšana

Energoauditu
un
energosertifikātu
izstrāde, 2014.gadā ar pašvaldības
līdzfinansējumu
sagatavoti
62
energoauditi, 2015.gadā plānots veikt
vismaz 100 daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoauditus un energosertifikātu
izstrādi. Turpināt aktivitāti 2016. gadā,
turpmāk – pastāvīgi
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)
energoefektīvu
apgaismojumu
sabiedriskās ēkās un
daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkās
U13.4.
Veicināt atjaunojamo
energoresursu
izmantošanu

Prioritārās
apkaimes,
objekti

tehnoloģijām

13.4.1.

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

14.1.1.

Kultūrvēsturisko
objektu
saglabāšana
un
attīstīšana
pilsētas centrā
un citās
vēsturiskās apbūves teritorijās,
kas šobrīd ir degradētas

14.1.2.

Graustu klasifikācijas veikšana
nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas vajadzībām

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

2014. – 2020.

PB, ES,
PL

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

RPA „Rīgas
gaisma”

Visa pilsēta

REA

Energoefektivitātes
palielināšana un CO₂
emisiju samazināšana

RV14 Pilsētas specifisko jautājumu risināšana
U14.1.
Revitalizēt
degradētās teritorijas
un objektus

Ziemeļu rajona
un Vidzemes
priekšpilsētas
administratīvā
teritorija

14.1.3.

14.1.4.

14.1.5.

Pastāvīgu finansējuma avotu
graustu sakārtošanai (fonda)
izveide
Visu graustu ar reālu
sabiedriskās drošības
apdraudējumu likvidēšana
Citu graustu skaita samazināšana

Visa pilsēta

Būvvalde

2014. pastāvīgi

PB

RD ĪD Īpašuma
nodrošināšanas
pārvalde
Tehniskās daļas
vadītāja
I.Grabovska

2014. pastāvīgi

PB

Tiek vairota un padziļināta
sabiedrības izpratne par
kultūras pieminekļu
aizsardzību un uzturēšanu,
par apbūves noteikumu
specifiku pilsētbūvniecības
pieminekļos un apbūves
aizsardzības teritorijās Rīgā
Klasificēti grausti

2014.- pastāvīgi

PB

Klasificēti grausti

RD ĪD

2014. pastāvīgi

PB

RD ĪD Īpašuma
nodrošināšanas
pārvalde un
Būvniecības
pārvalde
RD ĪD Īpašuma

2014.–2020.

PB, PL

Izveidots pastāvīgs
finansējuma avots (fonds)
graustu sakārtošanai
Likvidēti visi grausti ar
reālu sabiedrības
apdraudējumu

1. Veikt
Ziemeļu rajona un
Vidzemes
priekšpilsētas
administratīvajā teritorijā esošo
graustu uzskaiti.
2. Divas reizes gadā apsekot graustus.
3. Sniegt
priekšlikumus
graustu
klasifikācijai.
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Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

(t.sk. vidi degradējošu un
pilsētas ainavu bojājošu)

Atbildīgie
izpildītāji
nodrošināšanas
pārvalde un
Būvniecības
pārvalde

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014. pastāvīgi

PB

Sadarbībā ar RD ĪD notiek
graustu un citu vidi
degradējošu objektu
piespiedu sakārtošana Rīgā

Uzlabota pilsētas ainava

Sniegt priekšlikumus RD ĪD graustu
sakārtošanai vai nojaukšanai

Būvvalde

14.1.6.

Pieostas apkaimju degradēto
teritoriju revitalizācijas
pasākumi

14.1.7.

Andrejsalas teritorijas
revitalizācija

U14.2.
Nodrošināt
piesārņoto teritoriju
sanāciju

14.2.1.

U14.3.

14.3.1.

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

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Izpildes
termiņš vai
periods

Ziemeļu rajona
un Vidzemes
priekšpilsētas
administratīvā
teritorija
Sarkandaugava,
Mangaļsala,
Vecmīlgrāvis,
Mīlgrāvis,
Daugavgrīva,
Bolderāja

Izpilddirekcijas (ZI)

2014. pastāvīgi

PB

RD PAD,
izpilddirekcijas

2016.–2020.

PB, ES

Sakārtota publiskā ārtelpa,
labiekārtota zaļā zona un
ūdensmalas pieostas
apkaimēs

Tiek izstrādāts pētījums, kas identificēs
publiskās ārtelpas projektu idejas
pieostas apkaimēs

ZI

2014.- pastāvīgi

PB

1. Regulāri apsekot pieostas teritorijas.
2.Sniegt
priekšlikumus
pieostas
teritoriju revitalizācijai.

Andrejsala un
Pētersala

RD PAD

2016-2020

PB, ES

Rīgas brīvostas
teritorija,
Bolderāja,
Sarkandaugavas
upe

RD MVD

2014.–2020.

PB

Sakārtota publiskā ārtelpa,
labiekārtota zaļā zona un
ūdensmalas pieostas
apkaimēs
Izveidots parks Andrejsalas
teritorijā, revitalizējot
degradēto vidi, sakopjot
ielu segumu, nodrošinot
ielu apgaismojumu un
apstādījumus parka
teritorijā, izveidot aktīvās
atpūtas zonu, veloceliņu,
bērnu atpūtas laukumu u.c.
Sanētas piesārņotās vietas

Skanste,

izpilddirekcijas (ZI)

2014. -

PB

Sakārtota un apsaimniekota

Regulāri

Esošās situācijas apzināšana.

2014.gadā tika pieprasīts finansējums
2015.gada
budžetā
piesārņojuma
likvidēšanas turpināšanai Bolderājā

apsekot

ģimenes
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Uzdevumi (U)
Veicināt ģimeņu
dārziņu kvalitatīvu
izmantošanu
U14.4.
Veikt preventīvus
pasākumus plūdu
risku mazināšanai

U14.5.
Nodrošināt efektīvu
kapsētu
apsaimniekošanu

nosacījumu izpildes kontrolēšana
Pretplūdu pasākumu realizācija
Rīgā:
- ap Buļļupi (Vakarbuļļi, Rītabuļļi,
Daugavgrīva, Bolderāja);
- ap Vecdaugavu;
- ap Hapaka grāvi un Beķera grāvi
(Krēmeri, Voleri, Spilve);
- ap Ķīšezeru, Juglas kanālu, Juglas ezeru
un Baltezeru;
- ap Sarkandaugavu;
- ap Zunda kanālu (Ķīpsala, Klīversala,
Mārupītes lejtece);
- ap Bieķengrāvi (Mūkusala, Bieķensala,
Lucavsala);
- ap Krasta ielu no Salu tilta līdz Dienvidu
tiltam
14.4.1.

14.4.2.

Applūstošo teritoriju
aizsargāšana

14.4.3.

Novadgrāvju un caurteku
tīrīšana, atjaunošana

Sauso un bojāto koku zāģēšana,
ārpus kapavietām esošās
teritorijas kopšana un savlaicīgas
atkritumu izvešanas
nodrošināšana
14.5.2. Kapsētu teritoriju labiekārtošana
jaunu apbedījumu vietu
ierādīšanai un kolumbāriju
14.5.1

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Mežaparks,
Berģi, Jugla,
Mangaļsala
Buļļi,
Vecdaugava,
Daugavgrīva,
Bolderāja,
Krēmeri, Voleri,
Spilve, Ķīpsala,
Āgenskalns,
Salas, Maskavas
forštate,
Ķengarags,
Torņakalns

Atbildīgie
izpildītāji

Visa pilsēta

RD MVD,
izpilddirekcijas

2014. pastāvīgi

PB

Visa pilsēta
(Dārziņi,
Imanta,
Zolitūde,
Jaunciems,
Beberbeķi)
Rīgas pilsētas
pašvaldības
kapsētās

RD MVD, RD SD

2015. pastāvīgi

PB

RD MVD Kapsētu
pārvalde

2014.-2016.,
pastāvīgi

PB

Izzāģēti sausie un bojātie
koki un sakoptas ārpus
kapavietām esošās
teritorijas

RD MVD Kapsētu
pārvalde

2014.-2016.,
pastāvīgi

PB

Atvērtajās kapsētās
sagatavotas teritorijas jaunu
apbedījumu vietu

Jaunciems,
Bolderāja,
Mežaparks

RD PAD

Izpildes
termiņš vai
periods
pastāvīgi

Finanšu
resursi un
avoti

2015.–2020.

PB, ES

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

pilsētas zaļā zona

teritorijas

Prioritizēts potenciālo
hidrobūvju saraksts. Veikts
šo hidrobūvju ietekmes uz
vidi novērtējums. Atbilstoši
pieejamam finansējumam
realizēti hidrobūvju projekti
Rīgā

Ir sagatavota LIFE + projekta
koncepcija, lai veiktu multikritēriju
analīzi, nosakot prioritārās hidrobūves

Veikti pasākumi, lai
ieviestu projektā „Rīga pret
plūdiem” paredzētos
pretplūdu pasākumus
iedzīvotāju un viņu
īpašumu aizsardzībai
Novērsta īpašumu
applūšana un teritoriju
pārpurvošanās

Pieprasīti finanšu līdzekļi 2015.gada
budžetā atsevišķu aktivitāšu ieviešanai
no projekta „Rīga pret plūdiem”

2015.gadā plānots uzsākt projektu
„Pretplūdu pasākumu realizācija Rīgas
pilsētā”, kā arī projektu „Rīgas pilsētas
pretplūdu
pasākumu
novērtēšana,
prioritizācija un pilotprojektu (teritoriju)
attīstība”

Konkrēti objekti tiks izvēlēti konkrētajā
gadā atkarībā no piešķirtā finansējuma
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

14.5.3.

izveidošanai
Kapsētas konteineru uzstādīšana
zaļo atkritumu savākšanai un
apmeklētāju informēšana par
atkritumu šķirošanu

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Rīgas pilsētas
pašvaldības
kapsētās

RD MVD Kapsētu
pārvalde

2014.-2016.,
pastāvīgi

PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

ierādīšanai
Kapsētās izvietoti
konteineri zaļo atkritumu
savākšanai un apmeklētāji
veic atkritumu šķirošanu

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

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.

15.1.6.

15.1.7.

15.1.8.

Parku, pagalmu u.c.
labiekārtojums (rotaļlaukumi,
soliņi u.c.)
Īpaši
aizsargājamo
dabas
teritoriju (ĪADT) labiekārtošana
un apsaimniekošana saskaņā ar
dabas aizsardzības plāniem
Jauna dabas aizsardzības plāna
izstrāde dabas parkam „Piejūra”

Dabas parku labiekārtošana
saskaņā ar dabas aizsardzības
plāniem
Jaunu un videi draudzīgu
apstādījumu uzturēšanas
tehnoloģiju ieviešana
Apstādījumu kopšanas
mehanizācijas līmeņa uzlabošana
Apsaimniekojamajās teritorijās
augošo dižkoku, dendroloģiski
vērtīgo koku monitorings un
kvalitatīva kopšana, nodrošinot
regulāru periodisko piebarošanu
ar agrotehniski atbilstošām un
inovatīvām metodēm
Periodiska dekoratīvo stādījumu
un to elementu (ziemciešu dobes,
krūmu grupas, dzīvžogi)
atjaunošana

Sabiedriskie
apstādījumi visā
pilsētā

Dabas parks
„Piejūra” (Buļļu
sala,
Daugavgrīva,
Vecāķi)

RD MVD, SIA
„Rīgas meži”,
izpilddirekcijas
SIA „Rīgas meži”,
RD MVD

2014. pastāvīgi

PB

2014. pastāvīgi

PB

RD MVD sadarbībā
ar Dabas
aizsardzības
pārvaldi un citām
pašvaldībām
SIA „Rīgas meži”

2015.

Labiekārtoto parku un
pagalmu īpatsvara
pieaugums
Saglabāta bioloģiskā
daudzveidība ĪADT,
nodrošināta ĪADT
pieejamība rekreācijai
Sagatavots un apstiprināts
dabas aizsardzības plāns
dabas parkam „Piejūra”

2014. pastāvīgi

PB

Dabas aizsardzības plānu
prasību izpilde

SIA „Rīgas meži”

2014. pastāvīgi

PB

SIA „Rīgas meži”

2014. pastāvīgi

PB

SIA „Rīgas meži”

2014. pastāvīgi

PB

Kvalitatīvāk kopti,
ilgtspējīgāki pilsētas
apstādījumi
Kvalitatīvāk kopti,
ilgtspējīgāki pilsētas
apstādījumi
Kvalitatīvāk kopti,
ilgtspējīgāki pilsētas
apstādījumi

SIA „Rīgas meži”

2014. pastāvīgi

PB

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
labiekārtošana un apsaimniekošana
saskaņā ar dabas aizsardzības plāniem
Jauna dabas aizsardzības plāna izstrāde
dabas parkam „Piejūra”

Kvalitatīvāk kopti,
ilgtspējīgāki pilsētas
apstādījumi
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

15.1.9.

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Izpildes
termiņš vai
periods
2014. pastāvīgi

Finanšu
resursi un
avoti
PB

SIA „Rīgas meži”,
RD MVD

2014.–2017.

PB

Rīgas parku efektīvāka un
plānveidīgāka pārvaldība

RD sadarbībā ar
SIA „Rīgas meži”

2014. pastāvīgi

PB

Tīrs un sakopts kultūras un
atpūtas parks „Mežaparks”

RD

2014.–2020.

PB, ES,
PL

Sabiedriskie
apstādījumi visā
pilsētā
Sabiedriskie
apstādījumi visā
pilsētā
Juglas
promenāde

SIA „Rīgas meži”,
izpilddirekcijas,
RD MVD
SIA „Rīgas meži”,
izpilddirekcijas,
RD MVD
ZI

2014. pastāvīgi

PB

2014. pastāvīgi

PB

Kultūras un atpūtas parka
„Mežaparks”
daudzfunkcionalitāte un tā
popularitātes pieaugums
Kultūrvēsturiskā dārzu un
parku mantojuma
saglabāšana
Vides kvalitātes
uzlabošanās Rīgā

Sabiedriskie
apstādījumi visā
pilsētā

SIA „Rīgas meži”

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

15.1.10. Informācijas sistēmas par Rīgas
pilsētas parkiem izveidošana
15.1.11. Rīgas pilsētas kultūras un
atpūtas zonas „Mežaparks”
apsaimniekošana
15.1.12. Mežaparka turpmākās attīstības
nodrošināšana – lokālplānojuma
realizācija
15.1.13. Kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšana un pilnveidošana
15.1.14. Vides kvalitātes uzlabošana

15.1.15. Apstādījumu
izstrāde

koncepcijas

SIA „Rīgas meži”

Sabiedriskie
apstādījumi visā
pilsētā
Mežaparks

15.1.16. SIA „Rīgas meži” meža
apsaimniekošanas plāna
aktualizēšana un īstenošana
15.1.17. Mežu iedalīšana funkcionālajās
zonās atkarībā no rekreatīvās
slodzes un pieļaujamās darbības
noteikšana katrā zonā
15.1.18. Apkopot informāciju par Rīgas
pilsētas pašvaldības īpašumā

Atbildīgie
izpildītāji

Visā pilsētā

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
Tīras un sakoptas
apstādījumu teritorijas

PB

Uzlabota vides kvalitāte

2014.–2020.

PB

Apstādījumu teritoriju
attīstība, apsaimniekošanas
efektivitātes palielināšana

SIA „Rīgas meži”

2014. pastāvīgi

PB

SIA „Rīgas meži”

2014.–2020.

PB

RD ĪD, RD MVD

2015.

PB

Aktualizēts un īstenots
meža apsaimniekošanas
plāns
Skaidri definēta meža
teritoriju izmantošana, kas
ir par pamatu pašvaldības
teritorijas plānojuma
risinājumiem
Pašvaldības īpašumā esošo
mežu vienota

2015.

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Ierīkot
apstādījumus
gar
Juglas
promenādi ar zemsedzes stādījumiem,
košumkrūmiem un kokiem

Apkopot informāciju par Rīgas pilsētas
pašvaldības īpašumā esošajiem, bet SIA
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes
esošajiem, bet SIA „Rīgas meži”
apsaimniekošanā nenodotajiem
mežiem, nodot tos
apsaimniekošanā SIA „Rīgas
meži”
15.1.19. Normatīvo
aktu
prasībām
atbilstošu peldvietu izveidošana

15.1.20. Juglas ezera krasta attīrīšana,
peldvietas un aktīvās atpūtas
zonas izveide pie Strazdumuižas
15.1.21. Ūdenstilpju
infrastruktūras
labiekārtošana

krastu
attīstīšana un

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

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

izpilddirekcijas,
RD MVD

Bolderājas
karjers
Vecāķi,
Bābelīša ezers

PI

Izpildes
termiņš vai
periods

2014.

Finanšu
resursi un
avoti

PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

apsaimniekošana

„Rīgas
meži”
apsaimniekošanā
nenodotajiem mežiem, nodot tos
apsaimniekošanā SIA „Rīgas meži”

Veikta Daugavas
akvatorijas izpēte peldvietu
ierīkošanai

2014.gadā oficiālo peldvietu sarakstā
iekļautas 2 peldvietas–Lucavsalā un
Daugavā, Dārziņos

Ierīkotas normatīvajiem
aktiem atbilstošas
peldvietas Daugavā pie
Dārziņiem un Lucavsalā

ZI

2014. pastāvīgi

PB

Juglas ezers

ZI

2017.–2020.

PB

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

Izpilddirekcijas,
RD PAD,
RD SD,
RD MVD

2014. pastāvīgi

PB

Ierīkota un labiekārtota
normatīvajiem aktiem
atbilstoša peldvieta
Ķīšezerā
Uzturētas
un
apsaimniekotas kvalitatīvas
peldvietas

Izveidota jauna, kvalitatīva
atpūtas zona ar iespējām
atpūsties cilvēkiem ar
redzes traucējumiem
Veikta ūdenstilpju krastu
ainavu sakopšana un
dažādu infrastruktūras
elementu
(inženierkomunikācijas,
gājēju un velosipēdu celiņi,
apgaismojums) ierīkošana,
labiekārtošana un
uzturēšana

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

Lokālplānojuma izstrāde Āgenskalna
līča teritorijai
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

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

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Juglas ezers,
Sarkandaugavas
upe
Apkaimes,
kurās atrodas
Daugava,
Ķīšezers
Buļļupe,
Dambjapurva
ezers, Gaiļezers,
Kleistu
ūdenskrātuve,
Juglas ezers

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

U15.2.
Saglabāt bioloģisko
daudzveidību

U15.3.
Nodrošināt ūdens
resursu kvalitāti un

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

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

2014. pastāvīgi

PB

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

2014.gadā turpinās darbs pie virszemes
objektu iznomāšanas priekšlikumu
izskatīšanas

Būvvalde
(sadarbībā ar RD
MVD)

2014. pastāvīgi

PB

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

15.1.24. Krīdenera
dambja
un
tā
turpinājuma
līdz
Daugavas
krastmalai attīstība

Maskavas
forštate

AI (sadarbībā ar RD
ĪD, RD MVD)

2015.–2020.

PB, ES

15.1.25. Skvēra Rīgas centrā starp
Tērbatas ielu un Brīvības ielu
labiekārtošana
15.2.1. Zemes un citu dabas resursu
ilgtspējīgas izmantošanas un
bioloģiskās
daudzveidības
stimulēšana, pielietojot vidi
saudzējošas tehnoloģijas

Centrs

AI (sadarbībā ar RD
ĪD)

2016.–2020.

PB, ES

RD MVD,
SIA „Rīgas meži”,
izpilddirekcijas (ZI)

2014. pastāvīgi

PB

Visa pilsēta

Daugava,
Buļļupe,
Vecdaugava,

Izpilddirekcijas, RD
MVD, RD SD , RD
ĪD

2015. pastāvīgi

PB

15.3.1.

Tādu
virszemes
izmantošanas
atbalstīšana,
kuri

ūdens
projektu
nerada

Labiekārtots mūsdienīgs
skvērs – publiski pieejama
teritorija
Uzturētas Rīgas pilsētai
piederošas, piekrītošas,
saimnieciskajai darbībai
neizmantotas teritorijas
2400000 m² (Ziemeļu
rajonā un Vidzemes
priekšpilsētā)
Sasniegta ūdens kvalitāte
Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā

2015.gads – teritorijas sakopšanas darbi,
2016.gads - iniciēt RD departamentus
veikt priekšdarbus Krīdenera dambja
savienojuma ar Grāpju pussalu izveidei
2016.gadā
atjaunot
tehnisko
dokumentāciju skvēra labiekārtojuma
realizēšanai

2014. gadā veikta ūdenstilpju attīrīšana
no nogrimušajiem objektiem (2
projekti)
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

apdraudējumu ūdens kvalitātei
vai ūdens resursiem

aizsardzību

U15.4.
Nodrošināt gaisa
kvalitātes atbilstību
normām

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Ķīšezers, Juglas
ezers, Kleistu
ūdenskrātuve,
Gaiļezers,
Dambjapurva
ezers,
Bolderājas
karjers
Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji

RD MVD

2015.

PB

Apzināti un likvidēti visi
urbumi, kas potenciāli var
būt pazemes ūdens
horizontu piesārņošanas
iemesls

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

RD MVD,
izpilddirekcijas

2015. pastāvīgi

PB

Veikti pasākumi mazo
upīšu krastu labiekārtošanai
un uzturēšanai, gultnes
tīrīšana, nodrošinot upīšu
izmantošanu rekreatīvām
funkcijām, kā arī samazinot
piegulošo teritoriju
applūšanas draudus

RD MVD,
izpilddirekcijas
RD SD, RP SIA
„Rīgas satiksme,
REA

2014. pastāvīgi
2014. pastāvīgi

PB
PB, ES,
VB, PL

Iztīrīti novadgrāvji un
caurtekas
NOx un mikroputekļu
emisiju samazināšana,
aizvietojot tradicionālos
transportlīdzekļus ar
degvielas dzinējiem.
CO₂ emisiju samazināšana

AS „Rīgas siltums”,
REA

2014. pastāvīgi

PB, ES,
VB, PL

15.3.2.

Neizmantojamo urbumu
apzināšana un likvidēšana

15.3.3.

Mazo upīšu gultņu un krastu
atbilstoša tīrīšana

15.3.4.

Novadgrāvju un caurteku tīrīšana

15.4.1.

Bezizmešu mobilitātes
ieviešanas veicināšana

Visa pilsēta

15.4.2.

Gaisa kvalitātes aspektu
ievērošana kurināmā izvēlē

Visa pilsēta

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

esošajās ūdenstilpēs
atbilstoši Ūdens
apsaimniekošanas likuma
prasībām

2014. gadā noslēgts līgums par metro
izpētes urbumu apsekošanu, stāvokļu
novērtēšanu un turpmāko darbību
plānošanu, divu pašvaldības īpašumā
esošu neizmantojamu ūdensapgādes
urbumu tamponēšana
2014. gadā pieprasīta nauda 2015. gada
budžetā tīrīšanas darbu veikšanai

2014. gadā pieprasīta nauda 2015. gada
budžetā tīrīšanas darbu veikšanai
1.Mērķtiecīga sabiedriskā transporta
parka atjaunošana
un, uzņemoties
lielākas
saistības,
CO₂
emisiju
samazināšana.
2.Elektromobiļu
izmantošanas
palielināšana pašvaldības tehniskajos
dienestos.
3. Ūdeņraža tehnoloģiju un kurināmā
elementu
izmantošana
pilsētas
sabiedriskajā transportā.
4.E-talona izmantošana norēķinos par
elektroenerģijas uzlādi stāvvietās.

NOx un mikroputekļu
emisiju samazināšana,
uzlabojot kurināmā
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

15.4.3.

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

15.4.4.

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

15.4.5.

Efektīva dūmgāzu attīrīšana

15.4.6.

Rīgas
gaisa
kvalitātes
uzlabošanas rīcības programmas
2016.-2020.gadam izstrāde

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

15.5.1.

Gaisa kvalitātes monitorings

U15.6.
Samazināt trokšņa
piesārņojumu pilsētā

15.6.1.

Trokšņa līmeņa samazināšana
rūpniecības avotos

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Rīgas pilsētas
pašvaldība un REA

2014.-2015.

PB

REA

2014.-2015.

PB

AS „Rīgas siltums”

2014. pastāvīgi

PL, ES

RD MVD

2015.- 2016.

PB

Centrs,
Sarkandaugava

RD MVD

2014. pastāvīgi

PB

Rīgas brīvosta
(beramkravu
pārkraušanas
termināļi),

Katra operatora
(piesārņojošās
darbības veicēja)
atbildība

2014.-2019.

PL

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

kvalitāti.
CO₂ emisiju samazināšana
NOx un mikroputekļu
emisiju samazināšana,
samazinot kurināmā
izmantošanu.
CO₂ emisiju samazināšana
NOx un mikroputekļu
emisiju samazināšana,
samazinot kurināmā
izmantošanu.
CO₂ emisiju samazināšana
NOx, mikroputekļu u.c.
emisiju samazināšana,
veicot to uztveršanu
dūmgāzu attīrīšanas
procesā.
CO₂ emisiju samazināšana
Izstrādāta Rīgas gaisa
kvalitātes uzlabošanas
rīcības programma 2016.2020.gadam
Informācija par gaisa
kvalitāti; 3 monitoringa
stacijas (kas pieder Rīgas
domei), katrā no tām tiek
mērītas 6 vielas:
Tvaika ielā 44
(NO2,SO2,O3, benzols,
toluols, formaldehīds),
Brīvības ielā 73 (NO2, SO2,
O3, benzols, toluols,
ksilols) un Krišjāņa
Valdemāra
ielā 18 (NO2, PM10, O3,
benzols, toluols, CO)
Samazināts paaugstināta
trokšņa ietekmēto Rīgas
iedzīvotāju skaits

2014. gadā tika pieprasīts 2015. gada
budžetā iekļaut finanšu līdzekļus
programmas izstrādei
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

15.6.2.

15.6.3.

Dzelzceļa joslas posmā no
stacijas „Brasa” līdz stacijai
„Ziemeļblāzma” norobežošana
ar trokšņa aizsargbarjerām
Mājokļu fasāžu skaņas izolācijas
īpašību uzlabošana

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Bolderāja
Brasa,
Sarkandaugava,
Mīlgrāvis,
Vecmīlgrāvis
Rīgas centrs;
galveno pilsētas
autotransporta
maģistrāļu
malās esošie
mājokļi
Purvciems,
Ķengarags,
Jugla,
Sarkandaugava,
Torņakalns,
Āgenskalns

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

ZI

2016.–2020.

ES, VB,
PB

Uzlabota gar dzelzceļu
dzīvojošo un strādājošo
dzīves un darba apstākļi

Mājokļu īpašnieki
(fiziskas un
juridiskas personas,
RD ieskaitot)

2014.–2019.

PB, PL,
ES

Samazināts paaugstināta
trokšņa ietekmēto Rīgas
iedzīvotāju skaits

Katra operatora
(piesārņojošās
darbības veicēja)
atbildība;
pašvaldība

2014.–2019.

PB, VB,
ES

Samazināts paaugstināta
trokšņa ietekmēto Rīgas
iedzīvotāju skaits

Trokšņa avota
(piesārņojošās
darbības veicēja)
atbildība
RD MVD

2014.–2020.

PB

Fasāde ar prettrokšņa
risinājumiem jeb
dubultfasāde

2014.-2015.

PB

Atjaunota Rīgas
aglomerācijas trokšņa
stratēģiskā karte

15.6.4.

Prettrokšņa ekrānu un stādījumu
joslu izbūve gar trokšņa avotiem

15.6.5.

Receptoru norobežošana no
avota

15.6.6.

Rīgas aglomerācijas vides
trokšņa stratēģiskās kartes
izstrāde - atjaunošana

16.1.1.

Grantu programmas
„Atspēriens” īstenošana

Visa pilsēta

16.1.2.

Pašvaldības
teritorijā
uzņēmējdarbību veicošu jauno
uzņēmēju atbalsta instrumentu
izvērtēšana un jaunu iniciēšana
Fiskālo un finanšu instrumentu
(nodokļi un nodevas
atvieglojumi, granti, fondi u.c.)
izstrāde un ieviešana

Visa pilsēta

Visa pilsēta

RD PAD Pilsētvides
attīstības pārvaldes
Pilsētvides
ekonomikas nodaļa

Eiropas Komisijas iniciatīvas
JESSICA ieviešana

Visa pilsētā

RD PAD Projektu
vadības pārvalde

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
U16.1.
Paaugstināt
motivāciju
inovācijām un
uzņēmējdarbības
uzsākšanai

16.1.3.

16.1.4.

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

2014. pastāvīgi

PB, PL

Katru gadu izveidoti
vismaz 15 jauni uzņēmumi

Divi konkursi gadā

2014. pastāvīgi

PB, PL,
VB

Izvērtēti vismaz divi
atbalsta instrumenti gadā

2014.-2020.

PB

2014.gadā
plānots
nodrošināt
DEMOLA modeļa atbalsta instrumenta
funkcionēšanu Rīgā un iniciatīvas
„Mazā biznesa diena” attīstību
Nekustamā
īpašuma
nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas procesu
uzlabošanas iespējas Rīgas vēsturiskajā
centrā”.
Pētījums
„Teritorijas
plānojumu pārvaldības (menedžmenta)
sistēmas izstrāde un ieviešana
2015.gadā plānots uzsākt projektu
„Eiropas
Komisijas
iniciatīvas

2015.-2020.

PB

Izstrādāti un ieviesti
fiskālie un finanšu
instrumenti

Ieviesta Eiropas Komisijas
iniciatīva JESSICA
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

U16.2.
Nodrošināt
uzņēmējiem
nepieciešamo
informatīvo un
konsultatīvo atbalstu

16.2.1.

16.2.2.

16.2.3.

16.2.4.

16.2.5.

U16.3.
Sekmēt zinātnes un
uzņēmējdarbības
sadarbību

16.3.1.

16.3.2.

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Gadskārtējā izdevuma „Rīgas
ekonomikas profils” izstrāde un
publiskošana
Informācijas vietnes
www.investinriga.com
uzturēšana un regulāra
atjaunošana

Visa pilsēta

Informatīvā, konsultatīvā
atbalsta pasākumu īstenošana un
tiešās sadarbības iniciatīvu
īstenošana atbilstoši uzņēmēju
pieprasījumam
Ārvalstu investīciju piesaistes
pasākumu īstenošana

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Par pilsētas ekonomiku
informēti uzņēmēji un citi
interesenti
Par aktuālajām norisēm
Rīgā informēti potenciālie
ārvalstu un vietējie
investori un citi uzņēmēji

2014. pastāvīgi (reizi
gadā)
2014. pastāvīgi

Visa pilsēta

RD PAD Projektu
vadības pārvaldes
Investīciju nodaļa

2014. pastāvīgi

PB

Apmierinātas uzņēmēju
vajadzības, informēti
uzņēmēji

Visa pilsēta

RD PAD Projektu
vadības pārvaldes
Investīciju nodaļa

2014. pastāvīgi

PB, PL,
VB, ES

Apkalpoti vismaz 5
investīciju pieprasījumi

2014. pastāvīgi

PB

Mērniecības jomā
strādājošie uzņēmumi ir
informēti par pareizu
būvniecības dokumentu
sagatavošanu

PB

Tiek nodrošināta
izmantošanai aktuālā
uzkrātā ģeotelpiskā
informācija

Visa pilsēta

Būvvalde

Visa pilsēta

Būvvalde

Visa pilsēta

RD PAD Projektu
vadības pārvaldes
Investīciju nodaļa

PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

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

Konsultāciju sniegšana
mērniecības jomā strādājošiem
uzņēmumiem būvniecības
dokumentācijas sagatavošanas
jautājumos
Sadarbība ar zinātnes un
pētniecības institūcijām
ģeodēzijas un kartogrāfijas jomā,
veicinot uzkrātās ģeotelpiskās
informācijas lietderīgu
izmantošanu
Saziņas uzturēšana ar augstākās
izglītības mācību iestādēm, lai
identificētu jaunas
komercializācijas iespējas, kā arī
izmantotu jau esošās sadarbības
platformas, tajā skaitā
tehnoloģiju pārneses
kontaktpunktus

Atbildīgie
izpildītāji

PB

2014. pastāvīgi

2014. pastāvīgi

PB

Sekmēta zinātnes un
uzņēmējdarbības sadarbība

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
JESSICA ieviešana Rīgas pilsētas
pašvaldības pilsētvides attīstībai”, kas
iekļauts arī RD PAD un pilsētas
investīciju plānā 2014.-2016.gadam
Katru kalendāro gadu tiks izveidots un
publiskots jauns izdevums
2014.gadā paredzēts izveidot vismaz 50
aktuālas
publikācijas,
2015.gadā
paredzēts aktualizēt
Rīgas
360o
prezentāciju,
padarot
vietni
interaktīvāku
Atbilstoši uzņēmēju pieprasījumiem un
RD PAD pieejamiem resursiem tiks
atbalstītas
saimniecisko
darbību
sekmējošas aktivitātes
2015.gadā plānots organizēt tikšanos ar
ārvalstu pārstāvniecību vadītājiem

2014.gadā tiks turpināta sadarbība ar
SSE Riga absolventu Mentoru klubu un
CONNECT Latvia. 2015.gadā notiks
sadarbība
ar
augstskolām,
lai
identificētu
to
izstrāžu
jaunas
komercializācijas iespējas

92

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

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

U16.5.
Sekmēt Rīgas
potenciāli
konkurētspējīgo
nozaru izaugsmi

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods
2014. pastāvīgi

Finanšu
resursi un
avoti
PB, PL,
VB, ES

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Nodrošināta dalība vismaz
trīs starptautisku pasākumu
veiksmīgā norisē

2014.gadā
nodrošināta
Minskas
uzņēmējdarbības
delegācijas
apkalpošana. 2015.gadā sadarbībā ar
Latvijas prezidentūras EP sekretariātu
īstenot vairāku pasākumu norisi
Nodrošināta dalība „MIPIM 2014”,
2014.-2016.g. paredzēta reprezentācijas
cikla
turpināšana
sadarbībā
ar
uzņēmējiem
un
Baltijas
valstu
lielākajām pilsētām

16.4.1.

Dalība starptautisku forumu,
semināru, uzņēmēju vizīšu u.c.
aktivitātēs, kā arī to organizēšana
un veidošana

16.4.2.

Pašvaldības
un
uzņēmēju
pārstāvības
nodrošināšana
investīciju forumā – izstādē
„MIPIM”

Visa pilsēta

RD PAD Projektu
vadības pārvaldes
Investīciju nodaļa

2014. pastāvīgi (reizi
gadā)

PB, PL

16.4.3.

Pilsētas mārketinga stratēģijas
izstrāde uzņēmējiem un pārējām
mērķgrupām
Nozaru izaugsmei nozīmīgu
izstāžu u.c. pasākumu
(piemēram, izstāde „Tech
Industry”) organizēšana un
atbalstīšana

Visa pilsēta

RD PAD
Stratēģiskās vadības
pārvalde
RD PAD Projektu
vadības pārvaldes
Investīciju nodaļa

2017.-2020.

PB

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

Visa pilsēta

RD PAD Projektu
vadības pārvaldes
Investīciju nodaļa

Centrs

RD PAD

Informācijas apkopošana un
uzturēšana par nozīmīgākajiem
uzņēmēju investīciju projektiem
pašvaldības administratīvajā
teritorijā
Oficiālā gida pienākumu
pildīšana potenciālo investoru
informācijas pieprasījumu
apkalpošanā
Skanstes apkaimes centralizētas

Visa pilsēta

RD PAD Projektu
vadības pārvaldes
Investīciju nodaļa

2014. pastāvīgi

PB, PL

Investīciju piesaistei
piemērota administratīvā
atbalsta infrastruktūra

Visa pilsēta

RD PAD Projektu
vadības pārvaldes
Investīciju nodaļa

2014. pastāvīgi

RD PAD

Investīciju piesaistei
piemērota administratīvā
atbalsta infrastruktūra

Skanste

RD PAD Projektu

16.5.1.

16.5.2.

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

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Visa pilsēta

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

Visa pilsēta

RD PAD Projektu
vadības pārvaldes
Investīciju nodaļa

2014. pastāvīgi

2014. pastāvīgi

2015-2020

2017.-2020.

PB, PL

PB

PB, ES

PB, ES

Investoru atpazīta pilsēta,
sekmēta Rīgas uzņēmēju
atpazīstamība un
starptautisku kontaktu
paplašināšanās
Apstiprināta Pilsētas
mārketinga stratēģija
Uzlabota konkurētspējīgāko
pilsētas ekonomikas nozaru
konkurētspēja un
starptautiska atpazīstamība
Informēti, uz sadarbību
vērsti uzņēmēji

Realizēta Rīgas
Centrāltirgus 1.kārta
Realizēta Rīgas
Centrāltirgus 2.kārta

Dalība „Tech Industry” 2014., 2015. un
2016.g.
Nodrošināta
IT risinājumu modeļa
DEMOLA funkcionēšana, dalība IT
Demo centra attīstībā
2014.gadā nodrošināta dalība „Lif
Science Cluster of Latvia”, sadarbība ar
Mašīnbūves un metālapstrādes nozares
klasteri un ar IKT klasteri
2015.gadā plānots uzsākt projektu
„Rīgas Centrāltirgus 1. kārtas attīstība
(t.sk. priekšizpēte) , kas ir iekļauts arī
PAD un pilsētas investīciju plānā 2014.2016.gadam
2014.gadā tiks izveidots un turpmāk
divas reizes gadā atjaunots Rīgas
pilsētas investīciju katalogs
2014.gadā un turpmāk kā individuāli, tā
sadarbībā ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru tiks nodrošināta
investīciju pieprasījumu apstrāde

Skanstes apkaime ir

93

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

inženierinfrastruktūras un
augstvērtīgas publiskās telpas
attīstība (Olimpiskais parks)
16.6.5.

Torņakalna apkaimes attīstība

16.6.6.

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

vadības pārvalde

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

aprīkota ar atbilstošu
inženierinfrastruktūru.
Sakārtota publiskā ārtelpa
un labiekārtota zaļā zona
Torņakalna attīstības
teritorija ir aprīkota ar
atbilstošu infrastruktūru,
t.sk. nepieciešamā
multimodālā mezgla
funkcijām
Izveidoti industriālie parki
Granīta ielā, Vienības gatvē
un Spilvē

2015.gadā ir plānots uzsākt projektu
„Rīgas pilsētas degradētās teritorijas
Torņakalnā revitalizācija”. Projekts ir
iekļauts gan RD PAD, gan pilsētas
investīciju plānā 2014.-2016.gadam

Torņakalns

RD PAD Projektu
vadības pārvalde

2015.–2020.

PB, ES

Industriālo teritoriju aprīkošana
ar nepieciešamo infrastruktūru

Šķirotava,
Ziepniekkalns,
Spilve

RD PAD

2015.–2020.

PB, ES

16.6.7.

Uzlabot un modernizēt GNSS
EUPOS-RIGA® (instrumenti,
bāzes stacijas, tehniskais
nodrošinājums)

Rīga un GNSS
EUPOSRIGA®
validācijas
teritorija

RD PAD

2014.-2016.

PB

Modernizēti instrumenti un
tehniskais atbalsts.
Samazinātas sistēmas
uzturēšanas izmaksas un
komunikāciju bojājumu
ietekme uz sistēmas
darbību

16.6.8.

GNSS EUPOS-RIGA®
pakalpojumu izstrāde un
pārdošana

Rīga un GNSS
EUPOSRIGA®
validācijas
teritorija

RD PAD

2014.-2015.

PB

GNSS EUPOS-RIGA®
pakalpojumi pieejami par
konkurētspējīgu cenu tā
validācijas teritorijā.
Sistēma ir ienesīga.

2015.gadā ir plānots uzsākt teritoriju
izpētes projektu „Rīgas industriālo
teritoriju attīstība” (piemēram, Spilves
ZTP, Ziepniekkalna ZTP, Granīta iela,
Skanstes apkaime). 2016.gadā ir plānots
uzsākt
projektu
„Granīta
ielas
industriālās teritorijas attīstība, 1. kārta”
Projekti ir iekļauti gan RD PAD, gan
pilsētas investīciju plānā 2014.2016.gadam
- Izvērtēt esošo instrumentu morālo
novecojumu, izpētīt modernizēšanas
iespējas
- Atjaunot datortehniku bāzes staciju
apsekošanas vajadzībām
- Izvērtēt esošās bāzes staciju atrašanās
vietas un ekonomisko izdevīgumu
- Pārvietot
bāzes
stacijas
uz
apsaimniekošanai
izdevīgākām
vietām
- Pārbaudīt GNSS EUPOS-RIGA®
bāzes staciju darbības autonomiju,
veikt
darbības
autonomijas
uzlabošanu (nepārtrauktas barošanas
bloku (UPS) uzstādīšana)
Ģeotelpiskās
informācijas
likuma
grozījumu ierosināšana. Pakalpojuma
cenrāža izstrāde un apstiprināšana.
Komunikācija
mājaslapā
ar
mērķauditoriju, informatīvo semināru
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

16.6.9.

Inženierkomunikāciju
informācijas sinhronizācijas
procesa izstrāde un informācijas
sinhronizācija ar Rīgas pilsētā
esošo inženierkomunikāciju
turētājiem

16.6.10. Topogrāfiskās (t.sk.
inženierkomunikāciju)
informācijas pārbaudes procesa
optimizācija (programmatūru
darba vides uzlabošana,
ģeoradara izmantošana datu
precizēšanā)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Visa pilsēta

Atbildīgie
izpildītāji

RD PAD un

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

2014.-2016.

PB

2014.-2016.

PB

inženierkomunikāciju

turētāji (IKT)

Visa pilsēta

RD PAD

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Nodrošināta nepieciešamā
(augsta) precizitāte un
viendabīgums Rīgas pilsētā
iegūtajiem datiem
Pieejama būtiski precīzāka
informācija ADTI DB par
apakšzemes
inženierkomunikācijām
dažādām vajadzībām.
Efektīva informācijas
apmaiņa starp pašvaldību
un IKT.
Mazināti riski
inženierkomunikāciju
izbūves procesā.
Saīsināti būvniecības
procesa termiņi

organizēšana

Saīsināts topogrāfisko
plānu pārbaudes process un
būvniecības process
kopumā. Uzlabota
informācijas kvalitāte
ADTI DB .

Izstrādāt un ieviest
optimālu
„Microstation” pārbaudes vidi

Pilnībā izstrādāt sinhronizācijas un
aktualizācijas procesu un definēt
ieguvumus
Veikt nelielai (līdz 50 ha) raksturīgai
teritorijai pilotprojektu
Nodrošināt
on-line
informācijas
apmaiņu ar IKT
Veikt sinhronizāciju pa pilsētas
teritorijas daļām (kadastra grupām,
planšetēm) ar dažādām IKT, bet
galvenokārt ar „lielajām” IKT - AS
„Sadales tīkls”, AS „Latvijas gāze”,
SIA „Lattelekom”.

Izmantot
modernāku
tehniku
(ģeoradaru, apvienotu ar modemu lauku
reģistratoru) pārbaudēm apvidū
Sekot līdzi un izmantot aktuālāko
ģeotelpisko informāciju un modernākos
interneta resursus („Google map” un
citus)

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

Visa pilsēta

RD PAD

2014.- pastāvīgi

PB

Izveidota interaktīva
VTDB. Pieejama aktuālākā
informācija VT.
Iespējami samazināti
turpmāk patērējamie resursi
(laiks, finansējums,
cilvēkresursi) VT
apsekošanai,
atjaunošanai/pilnveidošanai

Novērst 2006., 2008. un 2010. gada
atskaitēs esošās nepilnības. Nodot
pārskatus
Latvijas
Ģeotelpiskās
informācijas aģentūrā
Izveidot un aktualizēt VTDB.
Sagatavot un pastāvīgi atjaunot
informāciju par VT punktiem.
Iekļaut informāciju par esošiem
punktiem plānošanas un arhitektūras
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
un mērniecības procesam
kopumā

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
uzdevumā un projektā
Samazināt pilnveidoto VT punktu
iznīcināšanu. Izstrādāt iznīcināto (īpaši
būvniecības procesā) VT punktu
atjaunošanas
mehānismu, lai VT
atjaunošanu finansētu persona, kas
iznīcina VT punktu

RV17 Augoša daudzprofilu osta
U17.1.
Paaugstināt kuģu
ceļu un ar to saistītās
infrastruktūras
kapacitāti
U17.2.
Sekmēt ostas
uzņēmumu attīstību

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

Atbilstoši ostas attīstības plāniem

17.2.1.
17.2.2.

Atbilstoši ostas attīstības plāniem
Rīgas brīvostas
pārvalde

Atbilstoši ostas attīstības plāniem

Atbilstoši ostas attīstības plāniem

17.4.1.

17.4.2.

17.4.3.

U17.5.
Sadarboties ar
pieostas apkaimēm

Ostu pārvaldības sistēmas
efektivizācija
Projekta „Infrastruktūras attīstība
Krievu salā ostas aktivitāšu
pārcelšanai no pilsētas centra”
īstenošanas atbalstīšana

17.5.1.

Informācija starptautiskās
izstādēs par investīciju piesaistes
iespējām Rīgas ostā
Informācijas popularizēšana par
kravu apkalpošanas iespējām
Rīgas ostā
Rīgas kā jūras pasažieru
transportam pievilcīgas
galamērķa pilsētas
popularizēšana
Kultūras projekti apkaimēs, kas
robežojas ar ostas teritoriju

Vecmīlgrāvis,
Daugavgrīva,
Bolderāja,
Sarkandaugava,
Kundziņsala,

Rīgas brīvostas
pārvalde

Atbilstoši ostas attīstības plāniem

Rīgas brīvostas
pārvalde

Atbilstoši ostas attīstības plāniem

Rīgas brīvostas
pārvalde

Atbilstoši ostas attīstības plāniem

Rīgas brīvostas
pārvalde,
izpilddirekcijas (PI)

2014.-2020.

PB, Rīgas
brīvostas
pārvaldes
budžets

Atbalstīti dažādi kultūras
projekti
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

17.5.2.

Labiekārtošanas pasākumi
pieostas apkaimēs

18.1.1.

Pašvaldības tūrisma informācijas
centra darbības nodrošināšana un
attīstība

18.1.2.

Prioritārās
apkaimes,
objekti
Mangaļsala,
Mīlgrāvis
Vecmīlgrāvis,
Daugavgrīva,
Bolderāja,
Sarkandaugava,
Kundziņsala,
Mangaļsala,
Mīlgrāvis

Atbildīgie
izpildītāji

Rīgas brīvostas
pārvalde,
izpilddirekcijas (PI)

Izpildes
termiņš vai
periods

2014.-2020.

Finanšu
resursi un
avoti
PB, Rīgas
brīvostas
pārvaldes
budžets

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Labiekārtotas pieostas
apkaimes

RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums
U18.1.
Veicināt tūrisma
attīstību

Visa pilsēta

RTAB

Pastāvīgi

PB

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

RTAB

Pastāvīgi

PB, PL

18.1.3.

Darījumu tūrisma atbalstīšana

RTAB

Pastāvīgi

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

RPA „Rīgas
pieminekļu
aģentūra”

2014. pastāvīgi

PB

Visa pilsēta

Nozares dalībnieki

PL
Pastāvīgi

Tiek nodrošināta
kvalitatīvas informācijas
sniegšana tūristiem, augsts
servisa līmenis
Rīgas pilsēta ir viegli
atpazīstama primārajos
mērķa tirgos kā populārs
tūrisma galamērķis ar
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

Nodrošināt trīs tūrisma informācijas
centru darbu Rīgas pilsētā
Organizēt
reklāmas
kampaņas
primārajos mērķa tirgos (Igaunija,
Lietuva, Vācija, Zviedrija, Somija,
Norvēģija, Krievija)
Nodrošināt vidēji 300 žurnālistu vizīšu
uzņemšanu gadā
Rīgas restorānu nedēļu organizēšana
divas reizes gadā projekta "Rīga Gaumīgi
Garšīgā
Galvaspilsēta"
ietvaros
Rīgas
atpazīstamības
veidošana
ārvalstīs
MICE nozares pārstāvju uzņemšana,
informatīvā atbalsta sniegšana

Tūristiem tiek piedāvāti
dažādi augstas kvalitātes
tūrisma produkti,
izmantojot reģionu unikālo,
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

dabas un kultūrvēsturisko
mantojumu, izveidoto
infrastruktūru
18.1.5.

Viesmīlības pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana

18.1.6.

Dalība starptautiskajās tūrisma
izstādēs

18.1.7.

Mangaļsalas krasta baterijas
nocietinājumu izveidošana par
tūrisma objektu
Dalība starptautiskajās kongresu,
konferenču un korporatīvo
pasākumu rīkotāju izstādēs

Mangaļsala

Nozares dalībnieki

Pastāvīgi

PL

Sasniegts augstas kvalitātes
servisa līmenis

RTAB

Pastāvīgi

PB

ZI

2016.–2019.

ES, PB

RTAB

Pastāvīgi

PB

Katru gadu tiek nodrošināta
dalība vismaz 4-6
lielākajās nozares tūrisma
izstādēs
Izveidots jauns tūrisma
objekts, uzlabota
Mangaļsalas infrastruktūra
Katru gadu tiek nodrošināta
dalība 2 lielākajās nozares
izstādēs Frankfurtē (IMEX)
un Barselonā (EIBTM)

U18.2.
Rīkot un atbalstīt
starptautiskus
pasākumus

18.2.1.

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

18.3.1.

Dalība
starptautiskajā
konferenču
un
kongresu
asociācijā (ICCA)

RTAB

Pastāvīgi

PB

Rīga ir atpazīstama kā
nozīmīgs konferenču un
kongresu rīkošanas centrs

18.3.2.

Vēstnieku programmas
veidošana

RTAB

Pastāvīgi

PB

18.3.3.

Profesionālu asociāciju un
kongresu rīkotāju uzņemšana
Rīgā
Dalība starptautiskājās kruīzu
kuģu kompāniju izstādēs

RTAB

Pastāvīgi

PB

RTAB

Pastāvīgi

PB, PL

Rīga ir atpazīstama kā
nozīmīgs konferenču un
kongresu rīkošanas centrs
Rīga ir atpazīstama kā
nozīmīgs konferenču un
kongresu rīkošanas centrs
Palielināts Rīgā ienākošo
kruīzu kuģu skaits

U18.4.
Veicināt kruīzu kuģu
ienākšanu Rīgas ostā

18.4.1.

U19.1.
Nepārtraukti
pilnveidot
pašvaldības sniegtos
pakalpojumus un
veiktās funkcijas

19.1.1.

Priekšlikumu sniegšana
pakalpojumu pārvaldības
sistēmas pilnveidošanai

19.1.2.

Klientu apkalpošanas tīkla
pilnveidošana, vadoties pēc

Dalība izstādēs MATKA Helsinkos,
ITB Berlīnē, MITT Maskavā,
WTM Londonā

Dalība izstādēs IMEX Frankfurtē,
„Convene” Viļņā, „Moeten &Events”
Stokholmā, „The Meetings Show”
Londonā, „BT Expo” Beļģijā, „Business
Travel Forum” Vācijā Beneluksa valstīs
Dalība ICCA un MPI (Meeting
Professionals International)

Uzņemt ārvalstu konferenču rīkotāju
firmas un uzņēmumus

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
RD Apmeklētāju
pieņemšanas centrs
un atbildīgās
iestādes
Atbildīgās iestādes
(pakalpojumu

2014. pastāvīgi

PB

Pilnveidota pakalpojumu
pārvaldības sistēma

2014. pastāvīgi

PB

Klientu apkalpošana pilsētā
tiek īstenota pēc „Vienas
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

„Vienas pieturas aģentūras”
principa

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

19.2.1.

Rīgas
pilsētas
portāla izveide

19.2.2.
19.2.3.

Publiskā bezvadu Wi-Fi tīklu
ierīkošana
Jaunas
lietvedības
un
elektronisko dokumentu aprites
sistēmas izveide

19.2.4.

Pašvaldības
Ģeogrāfiskās
informācijas sistēmas attīstība

Atbildīgie
izpildītāji
turētāji), RD
Apmeklētāju
pieņemšanas centrs
- sniegt
priekšlikumus
RD ITC, RD
struktūrvienības

pašvaldības

Visa pilsēta

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
pieturas aģentūras” principa

2014.–2015.

PB

RD ITC

2014.–2017.

PB

RD Sekretariāts, RD
struktūrvienības,
RD ITC

2014.–2017.

PB

RD PAD, RD ITC,
RD struktūrvienības

2014.–2017.

PB

Izveidots vienots
pašvaldības tēls internetā.
Portāls ir daudzveidīgāks
un ar pilnīgāku saturu;
informētāka sabiedrība par
pašvaldības darbu,
atgriezeniskā saite
Izveidoti bezvadu Wi-Fi
punkti
Pašvaldības iekšējās
dokumentu aprites
elektronizācija;
procesu efektivitātes
palielināšana
Nodrošināta pašvaldības
ģeotelpiskās informācijas
sistēmas efektīva
uzturēšana;
citu pašvaldības funkciju
IKT atbalsta uzlabojumi
Citu pašvaldības funkciju
izpildes uzlabošana,
nodrošinot ĢIS
izmantošanu
Droša un ērta ģeotelpiskās
informācijas apmaiņa ar
citām iestādēm

19.2.5.

Tiesvedību
izveide

atbalsta

19.2.6.

Videonovērošanas
izveide

sistēmas
risinājuma

RD Juridiskā
pārvalde, RD MVD,
RD ITC
RPP, RD ITC

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

2015.-2017.

PB

Uzlabots darbs saistībā ar
RPP tiesvedībām

2014.-2017.

PB

Videonovērošanas
teritorijas aptvēruma

Uz Qantum ĢIS platformas izveidot
koku reģistru (RD MVD) un Vietējā
ģeodēziskā tīkla datubāzi (RD PAD
Ģeomātikas pārvalde)
Ārējās datubāzes izveide ģeotelpiskās
informācijas glabāšanai (iespējams
PostGIS datubāze)
Izveidotos Qantum ĢIS projektus
padarīt pieejamus un lietojamus citām
struktūrvienībām
Attīstīt citus Qantum ĢIS projektus urbumi, trokšņi, piesārņojums (RD
MVD)
Attīstīt WMS un WFS pakalpes
Tiesvedību
uzsākšana

datu

bāzes
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izveides

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

palielināšana, kas sekmētu
drošības palielināšanos
19.2.7.

Mācību
procesa
nodrošināšana skolās

sistēmu

19.2.8.

Izglītības
iestāžu
IKT
infrastruktūras uzlabošana

19.2.9.

E-pakalpojumu
attīstība

RD IKSD, RD ITC

2014.-2017.

PB

RD IKSD, RD ITC

2014.-2017.

PB

RD LD, RD ITC

2014.-2015.

PB

19.2.10. E-pakalpojumu attīstība

RD ITC,
struktūrvienības

2014.-2016.

PB

19.2.11. RDVIS sistēmu attīstība

RD ITC,
struktūrvienības

2014.–2017.

PB

sociālā

jomā

Mācību procesa kvalitātes
(modernu apmācības
metožu izmantošana)
uzlabošana;
mācību procesa
efektivitātes uzlabošana
(pedagogiem mazāk laika
jāvelta
tehniskam/administratīvam
darbam);
komunikācijas uzlabošana
starp pedagogiem,
skolēniem un vecākiem
Administratīvo un mācību
procesu atbalstošo IS darba,
kā arī saistīto procesu
pilnveidojumu
nodrošinājums
Pakalpojumu pieejamības
palielinājums;
administratīvā sloga
samazinājums;
RPP darbinieku darba
efektivitātes palielinājums
Pakalpojumu pieejamības
palielinājums;
administratīvā sloga
samazinājums;
RPP darbinieku darba
efektivitātes palielinājums
Nodrošināts pašvaldības
funkcijas vai darbības
jomas atbalsts;
IS integrējas ar citām
sistēmām ar minimālā
skaitā esošu, skaidri
definētu, dokumentētu un

Elektroniskā dokumentu aprite
Mācību programmatūras iegāde
2014.g. – Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta vietnē
izveidota
mācību
e-vide,
kurā
pedagogiem ir iespēja ievietot un lietot
citu pedagogu ievietotos mācību
materiālus, t.sk. digitālus

IKT uzturēšana, lokālo datortīklu
sakārtošana un sakaru modernizācija

Atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai līdz 2030.gadam un Rīgas
attīstības
programmai
2014.2020.gadam 2014.gadā izstrādātas
vadlīnijas
jaunai
Stratēģijas
uzraudzības sistēmai. Turpmākajos
gados uzraudzība tiks veikta atbilstoši
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās
apkaimes,
objekti

19.2.12. Sociālās
palīdzības
un
pakalpojumu e-vaučeru sistēmas
izveide

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

RD LD, RD ITC

2014.

PB

izveide

Būvvalde, RD ITC

2014.-2016.

PB

sistēmas

RD ITC

2014.-2017.

PB

19.2.15. Stratēģijas uzraudzības sistēmas
attīstība

RD PAD
Stratēģiskās vadības
pārvalde, RD ITC

2014.-2020.

PB

19.2.16. Interneta
vietnes
www.apkaimes.lv uzturēšana un
attīstība

RD PAD
Stratēģiskās vadības
pārvalde

2014.-2020.

PB

19.2.13. Būvuzraudzības IS
(koncepcija, izstrāde)

19.2.14. Licenču
izveide

uzskaites

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

kontrolētu saskarņu
palīdzību (maksimāli
izmantojot programmatūras
saskarnes)

jaunajai sistēmai.
Atbilstoši
jaunajiem
iepriekš
minētajiem
pilsētas
attīstības
dokumentiem tiks uzlabota arī mājas
lapa www.sus.lv. Tehniski un saturiski
atjauninājumi un uzlabojumi mājas
lapā tiek veikti ik gadu

Sociālās palīdzības un
pakalpojumu piešķiršanas,
uzskaites un
administrēšanas
efektivitātes palielināšana
Būvuzraudzības procesa
elektronizēšana/
pilnveidošana, elektroniska
būvprojektu u.c.
dokumentu saskaņošana
Nodrošināta efektīva
programmatūras licenču
pārvaldība resursu
optimālai izmantošanai
Stratēģijas īstenošanas
uzraudzības uzlabošana

Nodrošināta informācijas
pieejamība dažādiem
interesentiem apkaimju
līmenī

Atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai līdz 2030.gadam un Rīgas
attīstības
programmai
2014.2020.gadam 2014.gadā izstrādātas
vadlīnijas
jaunai
Stratēģijas
uzraudzības sistēmai. Turpmākajos
gados uzraudzība tiks veikta atbilstoši
jaunajai sistēmai
Atbilstoši
jaunajiem
iepriekš
minētajiem
pilsētas
attīstības
dokumentiem tiks uzlabota arī mājas
lapa www.sus.lv. Tehniski un saturiski
atjauninājumi un uzlabojumi mājas
lapā tiek veikti ik gadu
Portāla koncepcijas izstrāde un portāla
funkcionālo uzlabojumu veikšana
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

RD PAD, RD ITC

Izpildes
termiņš vai
periods
2014.

Finanšu
resursi un
avoti
PB

RD SD, RD ITC

2014.-2017.

PB

19.2.19. Datorparka atjaunošana

RD ITC

2014.-2017

PB

19.2.20. Mobilo darba vietu ieviešana

RD ITC

2014.-2017.

PB

19.2.21. IKT infrastruktūras un datu
rezervēšana

RD ITC

2014.

PB

19.2.22. Tīkla pārbūve

RD ITC

2014.-2015.

PB

19.2.17. Projektu
attīstība

vadības

19.2.18. Satiksmes
vadības
sistēmas attīstība

Prioritārās
apkaimes,
objekti
sistēmas

centra

Atbildīgie
izpildītāji

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Rīgas pašvaldības projektu
vadības sistēmas attīstība
atbilstoši IT arhitektūras
prasībām
Operatīvas informācijas
iegūšana par satiksmi
pilsētā;
CSNg novēršanas operatīva
vadība;
satiksmes plūsmu
optimizēšanas iespēju
nodrošināšana
Panākts vidējais datoru
vecums RPP
struktūrvienībās – 5 gadi;
novērsta situācija, kad
nevar pāriet uz jaunām
programmatūras versijām,
jo datoru veiktspēja
neatbilst prasībām
Noteiktu lietotāju grupu
produktivitātes
palielināšanās
Infrastruktūras drošības
paaugstināšanās;
novērsts risks, kad RD datu
centra bojājuma gadījumā
RPP struktūrvienības nevar
sniegt pakalpojumus
iedzīvotājiem un veikt
savas funkcijas
Novērsti pārtraukumi IKT
pakalpojumu piegādē, kas
rodas tīkla veiktspējas
samazinājuma dēļ;
paaugstināti tīkla
pieejamības un veiktspējas
rādītāji, nodrošinot
nepārtrauktību un efektīvu
drošības pārvaldību

Realizēti
nepieciešamie
sistēmas
uzlabojumi projektu ieviešanā un
uzraudzībā
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu
resursi un
avoti
PB

19.2.23. Viendabīgas operētājsistēmas
ieviešana

RD ITC

Izpildes
termiņš vai
periods
2014.-2016.

19.2.24. Tiešsaistes sapulču sistēmas
ieviešana

RD ITC

2014.-2016.

PB

19.2.25. Datņu centralizētas
uzglabāšanas ieviešana
19.2.26. Darbstaciju un aplikāciju
virtualizācijas ieviešana

RD ITC

2014.-2015.

PB

RD ITC

2014.-2017.

PB

RPP, Būvvalde, RD
LD, RD
Apmeklētāju

2014.-2016.

PB

19.2.27. RD tālruņu centrāles attīstība

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Viendabīgas
operētājsistēmas
uzstādīšana darbstacijās,
kas ir iepirktas pēc
2008.gada;
nodrošināta moderna, ērta
un droša darba vide
lietotājiem;
uzlabota darbstaciju
stabilitāte, pārvaldība un
drošība;
nodrošināta centralizēta
programmatūru izplatīšana
un atjaunošana;
nodrošināta centralizēta
datoru un to lietotāju
pārvaldība
Ieviesta tiešsaistes
videosapulču sistēma, kas
nodrošina ērtu un efektīvu
saziņu starp pašvaldības
struktūrvienībām,
samazināti RPP transporta
izdevumi un citi izdevumi,
ko tērē darbinieki, braucot
uz sapulcēm
Nodrošināta lietotāju datu
drošība un atjaunojamība
Samazināti lietotāju
darbstaciju uzturēšanas
izdevumi – apkalpošana un
elektrība;
samazināts aplikāciju
ieviešanas ilgums;
uzlabota drošība –
virtualizējot aplikācijas,
samazinās riski
Ieviests moderns zvanu
apstrādes risinājums, kas
nodrošina efektīvu
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

pieņemšanas centrs,
RD ITC

19.2.28. Datu integrācijas vides izveide

19.2.29. Drukas iekārtu pārvaldības
sistēmas ieviešana
19.2.30. Datu apmaiņas ar valsts
reģistriem attīstība

19.2.31. Ģeotelpiskās informācijas epakalpojumi

Visa pilsēta

RD ITC

2014.-2016.

PB

RD ITC,
struktūrvienības

2014.-2016.

PB

RD ITC

2015.-2017.

PB

RD PAD

2014.-2016.

PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

ienākošo un izejošo zvanu
organizēšanu un
kontrolēšanu. Paaugstināta
iedzīvotāju iespēja
sazināties ar pašvaldību
Nodrošināta droša
elektronisko dokumentu
aprite starp iestādēm un
integrācijas vidē esošo
dokumentu aizsardzība pret
nesankcionētu piekļuvi
Nodrošināta efektīva
drukas materiālu
izmantošana, samazināts
nelietderīgo izdruku skaits
Nodrošināta datu apmaiņa
atbilstoši izmaiņām
likumdošanā. Datu
apmaiņas mehānismu
standartizēšana
Nodrošināta pašvaldības
ģeotelpiskās informācijas
efektīva uzturēšana;
citu pašvaldības funkciju
IKT atbalsta uzlabojumi.

2014.g.
Topogrāfisko plānu reģistrācija - ADTI
DB e-pakalpojuma izstrāde
WMS pakalpes izveidošana ielu
sarkanajām līnijām un 2007.g. ortofoto

Citu pašvaldības funkciju
izpildes uzlabošana,
nodrošinot ĢIS
izmantošanu

19.2.32. Ģeotelpiskās informācijas
aprites uzlabošana RD

Visa pilsēta

RD PAD

2014.-2016.

PB

Droša un ērta ģeotelpiskās
informācijas apmaiņa ar
citām iestādēm

2015.g.
Topogrāfiskā
plāna
apzīmējumu
automātiskā
pārbaude-interneta
risinājums
WMS pakalpes ātrdarbības uzlabošana
WMS pakalpes izveidošana augstas
detalizācijas
topogrāfiskajai
informācijai

Nodrošināta pašvaldības
ģeotelpiskās informācijas

2016.g.
WMS pakalpes attīstīšana ar jauniem un
pieprasītiem datiem
2014.g.
„Microstation” kartogrāfisko materiālu
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
efektīva uzturēšana;
citu pašvaldības funkciju
IKT atbalsta uzlabojumi.
Citu pašvaldības funkciju
izpildes uzlabošana,
nodrošinot ĢIS
izmantošanu.
Droša un ērta ģeotelpiskās
informācijas apmaiņa ar
citām iestādēm

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
uzskaite un lietotāju grupu definēšana
MAISS
servera
sakārtošana

lietotāju

grupu

2015.g.
„Microstation kartogrāfisko materiālu
pieslēgšana lietotāju grupām”
Ģeotelpiskās informācijas uzturēšana un
uzlabošana uz MAISS servera
2016.g.
MAISS
servera
lietotāju
loka
paplašināšana
un
informēšana

U19.3.
Pilnveidot
pašvaldības
organizatorisko
struktūru un
procesus

19.3.1.

19.3.2.

Esošās pašvaldības struktūras un
tās
pilnveidošanas
iespēju
izvērtēšana, novēršot funkciju
dublēšanos, efektīvi izmantojot
līdzekļus

RD iestādes

Budžeta
plānošanas
pilnveidošana
saskaņā
ar
pilsētas
stratēģiskajiem
uzstādījumiem
un
valsts
politiku, pārejot uz vidēja
termiņa (trīs gadu) budžetu

RD FD Pašvaldības
budžeta pārvalde

2014.-2017.

PB

Pilnveidots pašvaldības
darbs, novērsta funkciju
dublēšanās

MAISS servera papildināšana ar citu
RD struktūrvienību datiem
RP SIA „Rīgas satiksme”:
1.Pilnveidot
darba
aizsardzības sistēmu.

drošības

un

2.Pilnveidot darba atlīdzības sistēmu.
3.Nodrošināt
labas pārvaldības un
sociālās atbildības principu ieviešanu
kapitālsabiedrības pārvaldībā
Saskaņā ar
normatīvajiem
aktiem

PB

Budžeta ilgtermiņa
stabilitāte

2014.- 2016.gadā:
- sekot normatīvo dokumentu izmaiņām
attiecībā uz pašvaldībām, kas ļautu
uzsākt budžeta plānošanu vidējā
termiņā;
- sagatavot aktualizētu normatīvā
dokumenta projektu par vidēja termiņa
budžeta izstrādāšanu Rīgas pilsētas
pašvaldībā
Vidēja termiņa budžeta perspektīvas
sagatavošana ir apgrūtināta, ņemot vērā
konstruktīva dialoga trūkumu valsts un
pašvaldību starpā, ko rada valdības
neizlēmība attiecībā uz pašvaldību
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
finanšu
jautājumu
risināšanu,
pašvaldību
nodokļu
ieņēmumu
neprognozējamība, pastāvīgi mainot
nodokļu bāzes likmes un neparedzot
pašvaldību
budžetiem
pietiekamu
ieņēmumu stabilitāti

19.3.3.

Mājokļu un vides pārvaldības
pilnveidošana pilsētā

19.3.4.

Pasākumu īstenošana budžeta
izdevumu ierobežošanai un
pašvaldības veikto funkciju
optimizēšanai

RD PAD
Stratēģiskās vadības
pārvalde
RD MVD
(sadarbībā ar
centrālo
administrāciju)
RD FD Pašvaldības
budžeta pārvalde

2014.gadā uzsākta Rīgas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas ieviešanas sistēmas
izstrāde
2014.-2020.

PB

Laba mājokļu un vides
pārvaldība pilsētā

2014. pastāvīgi

PB

Budžeta izdevumu
stabilizācija, izvērtēšana
pēc budžeta rezultatīvajiem
rādītājiem

2014.gadā:
- saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja
25.04.2014. vadības uzdevumu Nr.RD14-28-vu ir veikts Rīgas pilsētas
pamatbudžeta programmu izdevumu
izvērtējums attiecībā uz pašvaldības
izdevumiem valsts deleģēto funkciju
nodrošināšanai, pašvaldības brīvprātīgo
funkciju nodrošināšanai un pašvaldības
izdevumiem iepriekš valsts budžeta
finansēto funkciju nodrošināšanai;
- pamatojoties uz iepriekš minēto
izvērtējumu un budžeta izpildītāju
izstrādātajiem
programmu
rezultatīvajiem rādītājiem, noteikts
maksimālais izdevumu apjoms katram
budžeta izpildītājam, kas jāievēro,
plānojot 2015.gada budžetu;
2015.-2016.gadā:
- plānojot nākamā gada budžetu, tiek
izvērtēts budžeta izpildītāju sasniegtais
(budžeta izdevumu izpilde, rezultatīvie
rādītāji), lai sagatavotu norādījumus
budžeta izdevumu plānošanai vidējā
termiņā (ja tiek apstiprināts normatīvais
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

U19.4.
Nodrošināt pilsētas
teritoriju racionālu
un ilgtspējīgas
attīstības principiem
atbilstošu
izmantošanu

19.4.1.

Prioritārās
apkaimes,
objekti

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

Atbildīgie
izpildītāji

RD PAD,
RD

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

2014. pastāvīgi

PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

Ikgadējs pārskats par
Stratēģijas ieviešanu

19.4.2.

Vienota pašvaldības attīstības
plānošanas dokumentu reģistra
izveidošana

RD PAD
Stratēģiskās vadības
pārvalde

2014.

PB

Izveidots reģistrs

19.4.3.

Tematiskā
plānojuma
„Teritorijas
valsts
un
pašvaldības
funkciju
nodrošināšanai” izstrāde

RD PAD

2015.

PB

19.4.4.

Teritorijas plānojumu
īstenošanas uzraudzība
(monitorings)

Visa pilsēta

RD PAD

2014.-pastāvīgi

PB

19.4.5.

Tematiskais plānojums „Rīgas
vēsturiskā
centra
un
tā
aizsardzības zonas publisko
ārtelpu plāns”

Rīgas
vēsturiskais
centrs un tā
aizsardzības

RD PAD

2015.

Pamatota valsts un
pašvaldības funkciju
nodrošināšanai
nepieciešamo teritoriju
telpiskā struktūra Rīgā
Nodrošināta iespēja veikt
plānojumu darbības
izvērtējumu, izmantojams
teritorijas plānojumu,
lokālplānojumu vai to
grozījumu izstrādes
pamatojumam
Attīstības plānošanas
dokuments, kurā definēti
nosacījumi jomas
pārvaldībai un plānošanai,

PB

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
dokuments par vidēja termiņa budžeta
izstrādāšanu)
2014.gadā uzsākta Rīgas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas ieviešanas sistēmas
izstrāde
Spēkā esošo teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu īstenošanas
sistēmas izveidošana
2014. gadā ir pieņemti RD iekšējie
noteikumi Nr.12 „Par Rīgas pilsētas
pašvaldības
politikas
plānošanas
dokumentu
izstrādāšanas
un
reģistrēšanas kārtību”. Atbilstoši šiem
iekšējiem noteikumiem RD PAD
uzturēs Rīgas pašvaldības politikas
plānošanas dokumentu izstrādāšanas,
saskaņošanas,
reģistrēšanas
un
aktualizēšanas kārtību. Tāpat tiks
ieviesta un uzturēta sadaļa „Reģistrs”
Stratēģijas
uzraudzības
sistēmas
interneta vietnē www.sus.lv, kur būs
pieejami
spēkā
esošie
politikas
plānošanas dokumenti
Tematiskā plānojuma izstrāde un
apstiprināšana

1. RVC un tā aizsardzības zonas
teritorijas
plānojuma
darbības
izvērtējums.
2. EMME - šī aktivitāte tiks īstenota arī
kontekstā ar stratēģijas ieviešanas
sistēmas izstrādi un ieviešanu.
Tematiskā plānojuma izstrāde
apstiprināšana
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti
zonas teritorija

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

19.4.6.

Tematiskais plānojums „Rīgas
vēsturiskā
centra
un
tā
aizsardzības zonas mājokļu
attīstības plāns”

Rīgas
vēsturiskais
centrs un tā
aizsardzības
zonas teritorija

RD PAD

2015.

PB

19.4.7.

Tematiskais plānojums „Rīgas
vēsturiskā
centra
un
tā
aizsardzības
zonas
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanas un attīstības plāns”

Rīgas
vēsturiskais
centrs un tā
aizsardzības
zonas teritorija

RD PAD

2015.

PB

19.4.8.

Skanstes
apkaimes
lokālplānojums un tā īstenošanas
programmas izstrāde

Skanste, Centrs

RD PAD

2016.

PB

19.4.9.

Tematiskā plānojuma „Rīgas
kultūrvēsturisko teritoriju
tematiskais plānojums” izstrāde

RD PAD

2015.

PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
izmantojams kā pašvaldības
saistošajos noteikumos doto
risinājumu pamatojums, kā
arī izstrādājot
pilsētbūvnieciskus
projektus
Attīstības plānošanas
dokuments, kurā definēti
nosacījumi jomas
pārvaldībai un plānošanai,
izmantojams kā pašvaldības
saistošajos noteikumos doto
risinājumu pamatojums, kā
arī izstrādājot
pilsētbūvnieciskus
projektus
Attīstības plānošanas
dokuments, kurā definēti
nosacījumi jomas
pārvaldībai un plānošanai,
izmantojams kā pašvaldības
saistošajos noteikumos doto
risinājumu pamatojums, kā
arī izstrādājot
pilsētbūvnieciskus
projektus
Ilgtermiņa teritorijas
attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteikti
teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un tā
īstenošanas kārtība,
izmantojams kā pamats
turpmākai plānošanai, kā
arī būvprojektēšanai
Noteikti pilsētvides
veidošanas principi Rīgas
kultūrvēsturiskajās
teritorijās, kas atrodas ārpus
Rīgas vēsturiskā centra

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Tematiskā plānojuma
apstiprināšana

izstrāde

un

Tematiskā plānojuma
apstiprināšana

izstrāde

un

Lokālplānojuma
apstiprināšana

izstrāde

Tematiskā plānojuma
apstiprināšana

izstrāde

108

un

un

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu
resursi un
avoti
PB

19.4.10. Tematiskā plānojuma „Ūdens
teritoriju un krastmalu
tematiskais plānojums” izstrāde

RD PAD

Izpildes
termiņš vai
periods
2015.

19.4.11. Tematiskā plānojuma
„Uzņēmējdarbības funkciju
nodrošināšanai nepieciešamo
teritoriju tematiskais plānojums”
izstrāde

RD PAD

2015.

PB

19.4.12. Tematiskā plānojuma „ Rīgas
brīvostas tematiskais plānojums”
izstrāde

RD PAD

2015.

PB

19.4.13. Tematiskā plānojuma
„Tematiskais plānojums „Ainavu
plāns”” izstrāde

RD PAD

2015.

PB

19.4.14. Tematiskā plānojuma
„Aizsargjoslu un aprobežojumu
tematiskais plānojums” izstrāde

RD PAD

2015.

PB

19.4.15. Tematiskā plānojuma
„Transporta attīstības plāns”
izstrāde

RD PAD

2015.

PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Noteikti risinājumi Rīgas
ūdens teritoriju
izmantošanai un krastmalu
pieejamībai
Izstrādāti teritorijas
attīstības plānošanas
risinājumi uzņēmējdarbības
attīstībai labvēlīgu iespēju
radīšanai un uzņēmumu
iekļaušanas pilsētvidē
veicināšanai
Izstrādāti teritorijas
attīstības plānošanas
risinājumi, kas nodrošinās
ilgtspējīgu ostas attīstību,
veicinot tās ekonomisko
izaugsmi, vienlaikus
samazinot tās ietekmi uz
pilsētvidi un sabalansējot
dažādu iesaistīto pušu
intereses
Noteiktas ainaviski
nozīmīgās teritorijas,
noskaidrojot vietas
potenciālu, tai raksturīgās
īpatnības un identitātes
saglabāšanas nosacījumus

Tematiskā plānojuma
apstiprināšana

izstrāde

un

Tematiskā plānojuma
apstiprināšana

izstrāde

un

Tematiskā plānojuma
apstiprināšana

izstrāde

un

Tematiskā plānojuma
apstiprināšana

izstrāde

un

Noteiktas Rīgas pilsētā
esošās un plānotās
aizsargjoslas, to veidi un
funkcijas, kā arī noteikti
teritorijas izmantošanas
aprobežojumi aizsargjoslās
un ierobežojuma teritorijās
Noteikti transporta sistēmas
attīstības risinājumi,
balstoties uz pilsētas
stratēģiskajiem
uzstādījumiem, sabiedriskā

Tematiskā plānojuma
apstiprināšana

izstrāde

un

Tematiskā plānojuma
apstiprināšana

izstrāde

un

RP SIA „Rīgas satiksme” līdzdarboties
pilsētas
aktivitātēs,
pārkārtojot
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

19.4.16. Tematiskā plānojuma
„Meliorācijas attīstības
tematiskais plānojums” izstrāde

RD PAD

2015.

PB

19.4.17. Rīgas teritorijas plānojuma līdz
2030.gadam izstrāde

RD PAD

2014.-2018.

PB

19.4.18. Dārziņu apkaimes publiskās
infrastruktūras attīstības
tematiskā plānojuma izstrāde

RD PAD

2016.

PB

19.4.19. Veikt patvaļīgās būvniecības
ierobežošanu tauvas joslā
19.4.20. Veikt patvaļīgās būvniecības

Visa pilsēta

Būvvalde

Visa pilsēta

Būvvalde

2014. pastāvīgi
2014. -

PB
PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

transporta un stāvparku
pētījuma rezultātiem, esošo
pilsētbūvniecisko situāciju
un tās attīstības iespējām

hierarhisko sistēmu no esošās uz „gājējs
– velobraucējs – sabiedriskais transports
– privātais transports – kravu
transports”,
ietverot teritoriālo,
ekoloģisko, ekonomisko optimizāciju
un nosakot sabiedriskā transporta
prioritāti pilsētā

Izstrādāti noteikumi
applūstošo teritoriju un
teritoriju ar augstu
gruntsūdens līmeni
attīstībai
Izstrādāts un apstiprināts
plānošanas dokuments, kas
nodrošina pašvaldības
funkciju izpildi un veicina
līdzsvarotas pilsētas
infrastruktūras attīstību
atbilstoši ekonomiskās
izaugsmes stimulētam
pieprasījumam
Izstrādāti telpiskie
risinājumi Dārziņu
apkaimes teritorijas
publiskās infrastruktūras –
meliorācijas sistēmas,
transporta, pakalpojumu
objektu, veselības aprūpes
un izglītības iestāžu,
inženiertīklu izvietojuma
un publiskās ārtelpas
nodrošinājumam, tā radot
priekšnoteikumus Dārziņu
apkaimes līdzsvarotai
sociālekonomiskajai un
telpiskajai attīstībai nākotnē
Būvniecība notiek atbilstoši
normatīvajiem aktiem
Būvniecība notiek atbilstoši

Tematiskā plānojuma
apstiprināšana

izstrāde

un

Teritorijas plānojuma izstrāde

Tematiskā plānojuma
apstiprināšana

izstrāde
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un

Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

ierobežošanu ielu sarkano līniju
robežās
19.4.21. Ieņēmumu daļas izpildes un
stingras budžeta izdevumu daļas
kontroles
nodrošināšana,
sekmējot sabalansēta budžeta
izpildi pārskata gadā

U19.5.
Sniegt korektu,

19.5.1.

Rīgas pilsētas pašvaldības
publiskā pārskata sagatavošana

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods
pastāvīgi

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

RD FD Pašvaldības
budžeta pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

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

RD FD

2014. pastāvīgi

PB

Rīgas pilsētas pašvaldības
publiskais pārskats, kas

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

normatīvajiem aktiem
2014.gadā:
- nodrošināta precizēta informācija
attiecībā uz budžeta ieņēmumu daļu
sabalansēta budžeta plānošanai un
kontrolei, jo pēdējo gadu IIN
(iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa)
iekasēšanas dinamika uzrāda, ka
notikušas izmaiņas Rīgas pilsētas IIN
maksātāju struktūrā, kas neļauj FM
izstrādāto kopējo IIN prognozi tieši
attiecināt uz Rīgas pašvaldību un rada
nepieciešamību
pēc
detalizētākas
informācijas par IIN maksātāju bāzi;
- optimizēta maksājumu plūsma
pašvaldībā (maksājumu optimizēšanas
plāna izstrāde, pasākumu koordinēšana
naudas plūsmas plānošanai, budžeta
izpildes uzraudzība, saistību vadība un
līgumu izpildes uzraudzība, iestrādājot
attiecīgus nosacījumus jaunu līgumu
slēgšanai);
2015.-2016.gadā:
Rīgas pilsētas pašvaldības budžets tiek
plānots, paredzot, ka Rīgas pilsētas
pašvaldības
budžeta
ieņēmumi
pārsniedz pilsētas budžeta uzturēšanas
izdevumus, un budžeta deficīts tiek
pieļauts tikai pilsētas infrastruktūras
attīstības nodrošināšanai, īstenojot
Rīgas pilsētas pašvaldības un ES
līdzfinansētos
projektus.
Budžeta
deficīts
nepārsniedz
attīstības
programmām noteiktos līdzekļus un tiek
finansēts, piesaistot aizņēmumus, kā arī
no iepriekšējo gadu naudas līdzekļu
atlikumiem
Pašvaldības gada publiskā pārskata
saturu un sagatavošanas kārtību nosaka
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

apstiprināts Rīgas domes
sēdē un publicēts Rīgas
pilsētas pašvaldības
interneta portālā

pārskatāmu un
aktuālu informāciju
par pašvaldību un
katru tās institūciju

U19.6.
Nodrošināt
pašvaldības finanšu
caurskatāmību un
izskaidrošanu
sabiedrībai

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

19.5.2.

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

RD FD,
RD Sabiedrisko
attiecību nodaļa

2014. pastāvīgi

PB

Rīgas pilsētas pašvaldības
publiskais pārskats;
informācija plašsaziņas
līdzekļos

19.6.1.

Sadarbība ar starptautiskajām
kredītreitinga aģentūrām

RD FD Resursu
pārvalde

2014. pastāvīgi

PB

Rīgas pilsētas pašvaldības
kredītreitings

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
Ministru kabineta 5.05.2010. noteikumi
Nr.413
„Noteikumi
par
gada
publiskajiem pārskatiem” un likums
„Par pašvaldībām”. Projekta izpildei
izveido darba grupu, kas izvērtē un
apkopo Rīgas pilsētas pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību sagatavoto
informāciju
gada
publiskajam
pārskatam
Nodrošināts
ārējās
komunikācijas
process, sniedzot atbildes uz sabiedrību
interesējošiem jautājumiem, t.sk. par
nekustamā īpašuma un iedzīvotāju
ienākuma nodokļa administrēšanu, kā
arī par pašvaldības finanšu resursu
pārvaldību.
1. Turpināt sadarbību ar
reitingu
aģentūrām „Standart & Poor’s” un
„Moodys Investor Service”, regulāri
nodrošinot kredītreitinga aģentūras ar
kredītreitinga
noteikšanai
un
pārskatīšanai
nepieciešamo
informāciju
par
Rīgas pilsētas
pašvaldības budžetu un saistībām.
2. Noorganizēt reitingu aģentūru
pārstāvju vizītes
Rīgā, prezentējot
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta
izpildi un saistību apjomu, sniedzot
informāciju par
turpmāko gadu
budžetu
attīstības prognozēm,
potenciālo
finanšu situāciju, un,
sadarbojoties ar citu Rīgas pilsētas
pašvaldības institūciju pārstāvjiem, par Rīgas pilsētas attīstības tendencēm
un perspektīvās attīstības plāniem.
Sabiedrības informēšanai RD attiecīgā
gada
Rīgas pilsētas pašvaldības
publiskajā pārskatā ir paredzēts ievietot
informāciju par
Rīgas pilsētas
pašvaldības kredītreitingu
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

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

19.7.1.

19.7.2.

19.7.3.

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Informatīvie un izglītojošie
pasākumi/projekti par līdzdalības
iespējām pašvaldības darbībā un
par pienākumiem attiecībā pret
dažādām pašvaldības iedzīvotāju
grupām

Atbildīgie
izpildītāji
RD IKSD Projektu
un sabiedrības
integrācijas nodaļa

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

RD IKSD Projektu
un sabiedrības
integrācijas nodaļa

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

RD (pašvaldības
iestādes,
struktūrvienības)

Izpildes
termiņš vai
periods
2014. pastāvīgi

2014. pastāvīgi

2014. pastāvīgi

Finanšu
resursi un
avoti
PB

PB

PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji
Nodrošināta informācija un
pasākumi saistībā ar
līdzdalības iespējām un
pienākumiem pret
pašvaldību

Nodrošināti
pasākumi/aktivitātes
dažādu grupu līdzdalībai
pilsētas dzīvē

Nodrošināta sabiedrības un
NVO līdzdalība
pašvaldības lēmumu
apspriešanā, pieņemšanā un
uzraudzībā

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
Sabiedrības
integrācijas
konkurss NVO

projektu

Sabiedrības
integrācijas
projektu
konkurss RD padotības iestādēm
NVO nama organizētie pasākumi NVO
un tā darbības nodrošināšana
Sabiedrības
integrācijas
projektu
konkurss NVO.
Sabiedrības
integrācijas
projektu
konkurss RD padotības iestādēm.
NVO nama organizētie pasākumi NVO
un tā darbības nodrošināšana
Rīgas
pilsētas
pašvaldības
un
nevalstisko organizāciju sadarbības
memoranda īstenošana
Rīgas domes konsultatīvās padomes
sabiedrības integrācijas jautājumos
darbības nodrošināšana
Ikgadējā iedzīvotāju foruma „Rīga dimd
– iedzīvotāji runā” organizēšana

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

19.7.4.

Dialoga uzturēšana ar mērnieku
profesionālajām organizācijām

19.7.5.

Regulāra iedzīvotāju aptauja

19.8.1.

Pašvaldības un NVO sadarbības
memoranda ietvaros –
sabiedrības iesaistes un aktīvas
līdzdalības pašvaldības lēmumu
pieņemšanā un īstenošanā
nodrošināšana, attīstot pastāvīgu

Visa pilsēta

Būvvalde

2014. pastāvīgi

PB

RD IKSD Projektu
un sabiedrības
integrācijas nodaļa

2014.

PB

RD PAD, IKSD

2014. pastāvīgi

PB

Notiek konstruktīvs dialogs
starp pašvaldību un
profesionālām
organizācijām
Uzzināts sabiedrības
viedoklis par sabiedrības
integrācijas un līdzdalības
jautājumiem
Nodrošināta regulāra
sadarbība ar sabiedrību

Pētījuma par sabiedrības integrācijas
jautājumiem Rīgas pilsētā veikšana
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

19.8.2.

19.8.3.

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Apkaimes ārpus
RVC robežām

RD PAD

2014.-2018.

PB, ES

Identificēti apkaimju
funkcionālie centri

Tematiskā
plānojuma
„Rīgas
kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais
plānojums” izstrāde

Visa pilsēta

RD PAD

2014. pastāvīgi

PB

Stiprināta apkaimju
identitāte

Apkaimju attīstības plāna izstrāde

USER pilotvietu piemēros
izstrādāta jauna pieeja, ar
kuras palīdzību turpmāk
risināt publiskās ārtelpas
funkcionālas atjaunošanas
jautājumus Rīgas
vēsturiskajā centrā,
balstoties uz tās lietotāju
vēlmēm un vajadzībām

Padziļinātu zināšanu apguve un
pieredzes apmaiņa publiskās ārtelpas
pilnveidošanas jomā, kā arī jaunapgūto
zināšanu pielietošana praksē, iniciējot
un izstrādājot pilotprojektu idejas Rīgas
vēsturiskā centra teritorijai
USER pieejas izstrāde, kas nodrošinās
jaunu pieeju pilsētvides veidošanai un
tās pārvaldībai
Projekta vietējās atbalsta grupas
darbības nodrošināšana visā projekta
īstenošanas laikā atbilstoši USER
pieejai
Rīcības plāna izstrāde vietējā atbalsta
grupā izvēlētajām projekta pilotvietām –
Latviešu strēlnieku laukumam un
Spīķeru ielai ar apkārtējo teritoriju,
izmantojot USER pieeju
Tiks uzsākta fonda darbība

19.8.4.

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

Apkaimes RVC
robežās

RD PAD
Pilsētvides attīstības
pārvalde

2014.-2015.

PB, ES

19.8.5.

Apkaimju ideju fonda izveide, tā
nepārtrauktas darbības
nodrošināšana un ikgadēja
finansējuma piesaiste
Apkaimju iedzīvotāju talku,
akciju, ielu svētku un citu
pasākumu, kuri vērsti uz
iedzīvotāju līdzdalību apkaimes
attīstībā un iekļaušanos apkaimes
kopienā, organizēšana
Sadarbība ar Rīgas plānošanas
reģionu un Rīgas aglomerācijā

Visa pilsēta

RD PAD
Pilsētvides attīstības
pārvalde

2014.–2020.

PB

Apkaimju ideju fonds

Visa pilsēta

Izpilddirekcijas

2014. pastāvīgi

PB

Ikgadējās talkas, ielu svētki
un tirdziņi

RD PAD, RD LD

2014. pastāvīgi

PB

Nodrošināta regulāra
sadarbība

19.8.6.

U19.9.
Nodrošināt regulāru

partnerību starp pašvaldību un
NVO
Esošajam Rīgas pilsētas centram
pakārtotu daudzfunkcionālu
vietējo centru attīstības
veicināšana
Apkaimju identitātes un to
iedzīvotāju piederības izjūtas
savai apkaimei stiprināšana

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

19.9.1.

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Darbības Rīgas plānošanas reģiona
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Pasākumi, aktivitātes

Uzdevumi (U)

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

esošajām pašvaldībām un
pašvaldību organizācijām
(Latvijas Pašvaldību savienība,
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
u.c.)

sadarbību ar valsts
institūcijām un citām
pašvaldībām

Dalība Latvijas Lielo pilsētu asociācijas
(LLPA) un Latvijas Pašvaldību
savienības
(LPS)
organizētajos
pasākumos (sanāksmēs, diskusijās,
semināros), kā arī viedokļa sniegšana
šīm organizācijām par pašvaldībai
svarīgiem jautājumiem

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

RD LD

2014. pastāvīgi

PB

Nodrošināta regulāra
sadarbība

19.9.3.

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
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

2014. pastāvīgi

ES

Nodrošināta Rīgas pilsētas
pašvaldības pārstāvja dalība
ES Reģionu komitejas
locekļu delegācijā

RD ĀP

2014. pastāvīgi

19.10.1. Sadarbības
veicināšana
starptautiskām

ar

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes
konsultatīvajā komisijā

19.9.2.

19.9.4.

U19.10.
Veicināt daudzpusēju

Prioritārās
apkaimes,
objekti

PB

RD ĀP

2014. pastāvīgi

PB

Regulāra dalība LLPA un LPS sēdēs,
normatīvo aktu projektu izskatīšana un
priekšlikumu sniegšana
Regulāra
dalība
LR
Veselības
ministrijas organizētajās darba grupās
un komisijās (piem: Vakcinācijas
padome, PVA organizācijas darba grupa
u.c.)
Veselības
aprūpes
koordinācijas
padome

Nodrošināta informācijas
apmaiņa, dalība
starptautisku pasākumu
rīkošanai izveidotajās darba
grupās, dalība vēstniecību
rīkotajos pasākumos;
noorganizēta ikgadējā LR
akreditēto vēstnieku
tikšanās ar RD
priekšsēdētāju
Nodrošināta RD vadības,
RD deputātu un Rīgas

115

Uzdevumi (U)
pašvaldības
starptautisko
sadarbību

Pasākumi, aktivitātes
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. Starptautisko
organizāciju/institūciju
un
sadarbības
tīklu
pārstāvju
uzņemšanas koordinēšana un
organizēšana Rīgas domē

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

pilsētas pašvaldības
darbinieku dalība
starptautisko
organizāciju/institūciju un
sadarbības tīklu iniciētos
pasākumos (veiktas
nepieciešamās formalitātes,
t.sk. vizīšu saturiskā
plānošana)
RD ĀP

2014. pastāvīgi

PB

Nodrošināta starptautisko
organizāciju/institūciju un
sadarbības tīklu pārstāvju
uzņemšana RD (telpas,
prezentācijas tehnika,
suvenīri, tikšanās norise,
prezentācijas)
Nodrošināta RD vadības
dalība nozīmīgos
starptautiskos projektos,
pasākumos, kongresos un
konferencēs (veiktas
nepieciešamās formalitātes,
t.sk. vizīšu saturiskā
plānošana)

19.10.3. Rīgas domes vadības dalības
organizēšana
nozīmīgos
starptautiskos
projektos,
pasākumos,
kongresos
un
konferencēs

RD ĀP

2014. pastāvīgi

PB

19.10.4. 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

RD ĀP

2014. pastāvīgi

PB

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

19.10.5. Pieredzes apmaiņas vizīšu un
tikšanos
Rīgas
pilsētas
pašvaldības
pārstāvjiem
un

RD ĀP

2014. pastāvīgi

PB

Nodrošinātas pieredzes
apmaiņas vizītes un
tikšanās Rīgas pilsētas
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Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

ārvalstu pašvaldību institūciju
speciālistiem organizēšana

19.10.6. Informācijas materiālu par Rīgas
pilsētas pašvaldības sadarbību ar
ārvalstīm sagatavošana RD
vadības vizītēm un sanāksmēm
19.10.7. Uzņemt ārvalstu sadraudzības un
sadarbības pilsētu, kā arī
starptautisko
organizāciju/institūciju
un
sadarbības tīklu delegācijas
Rīgas domē (t.sk. norišu
plānošana un sagatavošana,
sadarbojoties ar valsts un
pašvaldības institūcijām un
NVO)
19.10.8. Dalība Rīgas un ārvalstu
sadraudzības pilsētu kopīgo
kultūras, tūrisma un sporta
sadarbības pasākumu plānošanā
un realizēšanā
19.10.9. Rīgas un tās sadraudzības pilsētu
attiecības regulējošo dokumentu
izstrādes
nodrošināšana
un
koordinēšana
19.10.10. Ārvalstu sadarbības projektu
izstrāde un realizēšana
19.10.11. Sadraudzības un sadarbības
pilsētu, kā arī starptautisko
organizāciju dalības atbalsts
„Rīga 2014” pasākumos
19.10.12. Citu valstu un pilsētu labās
prakses pārņemšana Rīgas
pilsētas teritorijas plānošanā un

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

pašvaldības pārstāvjiem un
ārvalstu pašvaldību
institūciju speciālistiem
Būvvalde

2014. pastāvīgi

PB

RD ĀP

2014. pastāvīgi

PB

RD ĀP

2014. pastāvīgi

PB

Saturiski izplānota
un sagatavota ārvalstu
sadraudzības un sadarbības
pilsētu, kā arī starptautisko
organizāciju/institūciju un
sadarbības tīklu delegāciju
uzņemšanas norise RD

RD ĀP

2014. pastāvīgi

PB

RD ĀP

2014. pastāvīgi

PB

RD ĀP

2014. pastāvīgi
2014.

PB

2014. pastāvīgi

PB

Izplānoti un realizēti Rīgas
un ārvalstu sadraudzības
pilsētu kopīgi kultūras,
tūrisma un sporta
sadarbības pasākumi
Izstrādāti Rīgas un tās
sadraudzības pilsētu
attiecības regulējoši
dokumenti
Izstrādāti un realizēti
ārvalstu sadarbības projekti
Noorganizēta sadraudzības
un sadarbības pilsētu, kā arī
starptautisko organizāciju
dalība „Rīga 2014”
pasākumos
Rīgas pilsētas teritorijas
plānošanā tiek izmantota
citu pilsētu labā prakse

RD ĀP

RD PAD
Pilsētvides attīstības
pārvalde

PB

Pieredzes apmaiņa
būvniecības un pilsētvides
attīstības jomā
Sagatavoti materiāli par
Rīgas pilsētas pašvaldības
sadarbību ar ārvalstīm

Dalība „Metrex”
Dalība „Eurocities”
Dalība UBC tīklā
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Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

19.11.1. Rīgas pilsētas kā starptautiskas
konferenču un kongresu
rīkošanas vietas atpazīstamības
veicināšana
19.11.2. Pozitīvas Rīgas atpazīstamības
veicināšana starptautiskos tirgos

RD ĀP

2014. pastāvīgi

PB

Atbalstīta starptautisku
konferenču un kongresu
rīkošana Rīgā

RD ĀP

2014. pastāvīgi

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

2014. pastāvīgi

PB

19.11.4. Starptautisko tūrisma filmu
festivālu „Tourfilm Riga”
organizēšana
19.11.5. Starptautisko organizāciju un
sadarbības tīklu darba grupu
ikgadējo tikšanos Rīgā
organizēšana

RD ĀP

2014. pastāvīgi

PB

RD ĀP

2014.-2020.

PB

19.11.6. Rīgas pārstāvības EK Reģionālās
politikas un pilsētpolitikas
ģenerāldirektorāta rīkotajās
Atvērto durvju dienās „Eiropas
reģionu un pilsētu nedēļa”
Briselē nodrošināšana

RD ĀP

2014. pastāvīgi

PB

Nodrošināta Rīgas
pārstāvēšana Pasaules
nekustamā īpašuma
gadatirgū „MIPIM”,
Hanzas dienu pilsētu
izstādē-gadatirgū
Rīgas ārvalstu sadraudzības
un sadarbības pilsētu, kā arī
starptautisko
organizāciju/institūciju un
sadarbības tīklu pārstāvju
dalības nodrošināšana
Rīgas svētkos, Vispārējos
latviešu Dziesmu un deju
svētkos, festivālā „Staro
Rīga” u.c.
Nodrošināta starptautiskā
tūrisma filmu festivāla
„Tourfilm Riga” norise
Nodrošināta Eiropas pilsētu
ilgtspējīgas enerģētikas
politikas veicināšanas
asociācijas „Energy Cities”
ikgadējā tikšanās Rīgā
2014.gadā, kā arī citu darba
grupu tikšanās, kas tiks
plānotas 2014.-2020.g.
periodā
Nodrošināta Rīgas
pārstāvība EK Reģionālās
politikas un pilsētpolitikas
ģenerāldirektorāta rīkotajās
Atvērto durvju dienās
„Eiropas reģionu un pilsētu

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

pilsētvides attīstīšanā
U19.11.
Veicināt Rīgas
pilsētas starptautisko
atpazīstamību
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19.11.7. Dažādu starptautisku pasākumu
(ralliju, skrējienu u.tml.), kuru
maršrutā ir iekļauta Rīga kā
viens no posmiem, atbalsts un
norises nodrošināšana Rīgā

Domes priekšsēdētāja p.i.

Prioritārās
apkaimes,
objekti

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

RD ĀP

2014.-2020.

PB

Iznākuma (output)
rezultatīvie rādītāji

2014.–2016.gadā plānotās
apakšaktivitātes

nedēļa” Briselē
Sniegts atbalsts dažādu
starptautisku pasākumu,
kuru maršrutā ir iekļauta
Rīga kā viens no posmiem,
norises nodrošināšanai
(Pasaules sadraudzības
skrējiens „The World
Harmony Run” – atbalsts,
iesaistot kādu no Rīgas
bērnu namiem,
elektromobiļu rallijs
„Tallina-Montekarlo” –
noorganizēti dalībnieku
sagaidīšanas pasākumi, kā
arī citi pasākumi, kas tiks
plānoti 2014.-2020.g.
periodā)

A.Ameriks
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