1.pielikums pārskata gala atskaitei

Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna izpilde 2015.gadā

1.1.1.

Pirmsskolas un pamatskolas ēkas
celtniecība

1.1.2.

PII teritoriju labiekārtošana

1.1.3.

PII materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana atbilstoši iestāžu
vajadzībām
Iekļaujošas izglītības attīstība –
atbalsta personāla konsultāciju
nodrošināšana PII
Pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveide un
profesionālās darbības
novērtēšana
Ģimeņu ar bērniem labklājības
veicināšana, atbalstot pasākumus,
kas sekmē darba un ģimenes
dzīves saskaņošanu, veicinot
kvalitatīvu un daudzveidīgu
ģimenes atbalsta pakalpojumu
pieejamību pašvaldībās, t.sk. bērnu
vecumposma iespējām atbilstošas
garantētas un kvalitatīvas
pirmsskolas izglītības
nodrošināšana no 1.5 g. vecuma

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība
U1.1. Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu kvalitatīvas izglītošanas iespējas visām pilsētas ģimenēm
RD ĪD
2017.-2020.
Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
(sadarbībā ar
!
RD IKSD)
RD ĪD
2015.Pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanu veic RD ĪD,
pastāvīgi
ņemot vērā finansējumu un apsekošanas rezultātus. 2015.gada
ietvaros veikta rotaļu laukumu žogu nomaiņa, ceļu segumu nomaiņa.
RD IKSD
2015.Labiekārtošanas darbus veic RD ĪD atbilstoši piešķirtajam
pastāvīgi
finansējumam un apsekošanas rezultātu prioritātēm.
RD IKSD
2015.64 PII rasta iespēja uzlabot situāciju ar grupu un virtuves inventāru.
pastāvīgi
RD IKSD

2015.pastāvīgi

RD IKSD

2015.pastāvīgi

RD IKSD

Pastāvīgi

Konsultētas 32 PII sarežģītās problēmsituācijās. Saņemti 57 pieteikumi,
pamatojoties uz tiem veikti 87 konkrētu bērnu vērojumi, 2 grupu
vērojumi un 52 sarunas ar bērnu vecākiem.
Veikta 50 PII pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana,
47 pretendenti ieguva pakāpi.

Ar vietām pašvaldības PII nodrošināti 26 360 bērni. Atvērta filiāle Rīgas
244. PII, Marsa gatvē 16, rodot iespēju vēl 220 bērniem uzsākt
pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Ņemot vērā valsts un
pašvaldības līdzfinansējumu privāto PII audzēkņiem tās apmeklēja 4
853 bērni. Bērnu uzraudzības pakalpojuma iespējas izmantoja 861
vecāks.
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!
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Darbība
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U1.2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pamatizglītību
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.
1.2.9.

Pirmsskolas un pamatskolas ēkas
celtniecība
Rīgas 7.pamatskolas ēkas
Jaunciema 4.šķērslīnijā
atjaunošana
Piemērotas skolas izveide Rīgas
5.speciālās internātpamatskolas
vajadzībām
Skolu teritoriju labiekārtošana

Skolu materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana mūsdienīga mācību
procesa nodrošināšanai
Inovatīvu mācību darba formu
ieviešana radošuma un
uzņēmējspēju veicināšanai
pamatizglītībā – digitālās mācību
vides veidošana
Iekļaujošas izglītības attīstība –
atbalsta personāla nodrošināšana
skolās
Skolu kvalitātes monitoringa
sistēmas izveidošana
Pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveidošana un
profesionālās darbības
novērtēšana

RD ĪD
(sadarbībā ar
RD IKSD)
RD ĪD
(sadarbībā ar
RD IKSD)
RD ĪD
(sadarbībā ar
RD IKSD)
RD ĪD

2017.-2020.

RD IKSD

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

RD IKSD

Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
!

2018.-2020.

Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
!

2019.-2020.

Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
!

2014.pastāvīgi

RD IKSD
(sadarbībā ar
RD ITC)

2014.pastāvīgi

RD IKSD

2014.pastāvīgi

RD IKSD

2015.

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Skolu teritoriju labiekārtošana (t.sk. iežogošana) notiek atbilstoši RD
ĪD apstiprinātajam objektu sarakstam.
2015.gada ietvaros veikta sporta aktīvo teritoriju izbūve.
RD IKSD sniedz priekšlikumus RD ĪD skolu teritoriju labiekārtošanas
(t.sk. iežogošanas) plāna izstrādei.
Pārskata periodā pilnveidota 25 skolu materiāltehniskā bāze, 141
tūkst. EUR apmērā.

XXX
XXX

Portālā www.e-skola.lv izveidots un darbojas e-skolas mācību mākonis.
XXX

Nodrošināts finansējums atbalsta personālam skolās.

Pieņemts lēmums 2016.gadā uzsākt skolu kvalitātes monitoringu,
izmantojot EDURIO izstrādāto platformu.
Pārskata periodā profesionālās darbības novērtēšanas process ir
beidzies un kvalitātes pakāpes ir piešķirtas 203 pedagogiem.
Tiek koordinēta pieteikšanās nākamajam periodam, no 345 izglītības
iestādēm pieteikti 127 pedagogi.

XXX

XXX
U1.3. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību

1.3.1.

Rīgas Angļu ģimnāzijas mācību
vides infrastruktūras pilnveide,

RD ĪD
(sadarbībā ar

2018.

Plānots iesniegt projekta pieteikums ESF līdzekļu piešķiršanai skolas
piebūves celtniecībai.
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1.3.2.

1.3.3.

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
Skolu teritoriju labiekārtošana

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.

Skolu materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana mūsdienīga mācību
procesa nodrošināšanai
Inovatīvu mācību darba formu
ieviešana radošuma un
uzņēmējspēju veicināšanai
vispārējā vidējā izglītībā – digitālās
mācību vides veidošana
Skolu kvalitātes monitoringa
sistēmas izveidošana
Pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveidošana un
profesionālās darbības
novērtēšana

Ēkas Krišjāņa Barona ielā 116
atjaunošana, Rīgas Centra
vidusskolas sākumskolas
izvietošanai
1.3.9. Rīgas 32. vidusskolas, Viļānu ielā 13
atjaunošanas darbi
1.3.10. Friča Brīvzemnieka pamatskolas,

Darbība
nenotiek

!

Nepietiekam
a darbība

X

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

XXX

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

RD IKSD)

RD ĪD
(sadarbībā ar
RD IKSD)
ĪD
RD IKSD

1.3.4.
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termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
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Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

RD IKSD
(sadarbībā ar
RD ITC)
RD IKSD
(sadarbībā ar
RD ITC)

2017.

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

2015.gadā veikti iekštelpu remontdarbi,
atjaunošana.

ventilācijas sistēmas

Skatīt aktivitāti 1.2.4.
Skatīt aktivitāti 1.2.4.

XXX

Pārskata periodā pilnveidota 25 skolu materiāltehniskā bāze 141 tūkst.
EUR apmērā.

XXX

2014.pastāvīgi

Skatīt aktivitāti 1.2.6.
XXX

RD IKSD

2015.

RD IKSD
(sadarbībā ar
RIIMC)

2014.pastāvīgi

RD ĪD

2015.-2017.

RD ĪD

2015.-2017.

RD ĪD

2015.-2017.

Skatīt aktivitāti 1.2.8.

XXX

Pārskata periodā profesionālās darbības novērtēšanas process ir
beidzies un kvalitātes pakāpes ir piešķirtas 203 pedagogiem.
Tiek koordinēta pieteikšanās nākamajam periodam, no 345 izglītības
iestādēm pieteikti 127 pedagogi.
2015.gadā pedagogu profesionālās pilnveides kursus beiguši 10 769
Rīgas pedagogi.
2015.gadā veikti iekštelpu remontdarbi, nodrošinātas telpas ar
mēbelēm.

XXX

2015.gada ietvaros veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, sporta zāles
atjaunošanas darbi.
2015.gadā veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, aktu zāles
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Zeļļu ielā 4 atjaunošana
1.3.11. Ēkas Katrīnas dambī 5A vienkāršota
renovācija pirmsskolas izglītības
iestādes izvietošanai
1.3.12. Rīgas 6.vidusskolas, Aleksandra
Čaka ielā 102 atjaunošana

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
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Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
atjaunošanas darbi.
2015.gadā veikti ēkas renovācijas darbi, teritorijas labiekārtošanas
darbi.

RD ĪD

2015.-2017.

RD ĪD

2015.-2017.

Profesionālās izglītības iestāžu
pārņemšanas Rīgas pilsētas
pašvaldības pārziņā iespēju
izvērtēšana

RD IKSD

2014.

Vienotās informācijas sistēmas par
interešu izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības iespējām Rīgā
izveidošana pašvaldībā
Interešu izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu (mūzikas
un mākslas skolas, sporta skolas)
īstenoto programmu vienmērīga
pārklājuma veicināšana pilsētas
apkaimēs
Daudzveidīgu un kvalitatīvu
interešu un profesionālās ievirzes
izglītības programmu
nodrošināšana atbilstoši
sabiedrības (t.sk. bērnu un
jauniešu) interesēm un
pieprasījumam, veicinot arī
karjeras izvēli
Bērnu un jauniešu interešu izpēte,

RD IKSD

2015.pastāvīgi

Pieejama vienota informācija www.e-skola.lv par interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības iespējām Rīgā.

RD IKSD

Pastāvīgi

Esošās informācijas analīze, kas sekmē jaunu programmu ieviešanu
izglītības iestādēs, tajās apkaimēs, kurās nav attiecīgā piedāvājuma.

RD IKSD

Pastāvīgi

Regulāra atskaišu un pasākumu rezultātu izvērtēšana-analīze, lemjot
par turpmāko izglītības programmu atbalstu.

RD IKSD

2016.

Saskaņā ar 2016.-2018.gada rīcības plānu līdz 2018.gadam aktivitāte

U1.4. Nodrošināt tirgus pieprasījumam atbilstošu profesionālo izglītību
1.4.1.

!

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu
2010.-2015.gadam paredzētā profesionālās izglītības iestāžu nodošana
pašvaldībām Rīgas pilsētā netiek īstenota iestāžu neatbilstības
kritērijiem dēļ.
Atbilstoši 2015.gada grozījumiem Profesionālās izglītības likumā RP
pārstāvis darbosies iestāžu konventos.

U1.5. Nodrošināt vispusīgas interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamību
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

4

1.5.5.

1.5.6.

lai nodrošinātu pieprasīto
programmu īstenošanu
Iespēju radīšana bērnu un jauniešu
talantu atklāšanai un izkopšanai,
meistarības celšanai
Izglītības programmās ar
paaugstinātu slodzi iesaistīto
audzēkņu veselības monitorings

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
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Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
netiks veikta.

RD IKSD

Pastāvīgi

Sniegts atbalsts audzēkņu dalībai starptautiskā līmeņa konkursos,
čempionātos, sacensībās, skatēs, festivālos.

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Notiek audzēkņu (sportistu) apzināšana izglītības programmās ar
paaugstinātu slodzi. Audzēkņiem tiek veiktas obligātās veselības
pārbaudes.

RD LD

2014.pastāvīgi

!

1.5.7.

Pasākumu organizēšana bērniem
un jauniešiem interešu un spēju
attīstībai

RD IKSD

Pastāvīgi

Nodrošināts finansiāls atbalsts pasākumu un projektu īstenošanai.

1.5.8.

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

RD IKSD

Pastāvīgi

Organizēti kursi, apmācības, pedagogu pieredzes apmaiņas.

Veicināt vienotu interešu izglītības
un profesionālās ievirzes izglītības
programmu darba koordināciju un
metodisko materiālu izstrādi
1.5.10. Materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana un modernizācija
1.5.11. 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
1.5.12. Nepieciešamo resursu (finanšu,

RD IKSD

Pastāvīgi

Sniegts atbalsts Rīgas interešu izglītības metodiskam centram un
pedagogu metodisko materiālu izstrādāšanai.

RD IKSD

Pastāvīgi

RD ĪD
(sadarbībā ar
RD IKSD)

2015.pastāvīgi

Inventāra un pamatlīdzekļu iegāde atbilstoši piešķirtajam
finansējumam
Darbība nenotiek attiecībā uz iestāžu pielāgošanu personām ar kustību
traucējumiem finansējuma trūkuma dēļ.
Renovācijas darbi notiek pēc RD ĪD plāniem, savukārt uzlabošanas
darbus iestādes veic patstāvīgi.

1.5.9.

X

RD IKSD

2015.- 2016.

Nodrošināts finansējums esošo interešu un profesionālās ievirzes
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darbinieku) nodrošināšana
interešu un profesionālās ievirzes
izglītības attīstībai
1.5.13. Iekšējās un ārējās
videonovērošanas sistēmu
uzstādīšana pašvaldības interešu
un profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs
1.5.14. Policijas dežūru nodrošināšana pie
interešu un profesionālās ievirzes
izglītības iestādēm pasākumu un
nodarbību laikā

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

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek
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Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
izglītības iestāžu darbībai

RD ITC

2014.-2016.

Pēc finansējuma piešķiršanas videonovērošanas sistēma tiek uzstādīta
renovējamos objektos.

RD IKSD

2014.-2016.

Sagatavoti priekšlikumi.

RD RPP

2013.-2015.

Pēc interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pieprasījuma,
RPP darbinieki piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā dažādu
pasākumu laikā.

RD IKSD

2014.-2015.

RPP sniegti priekšlikumi par nepieciešamību nodrošināt policijas
dežūras organizētajos pasākumos.

RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”

2014.pastāvīgi

RPB

2014.pastāvīgi

1. Iespēju robežās atbalsts darbinieku profesionālās kvalifikācijas
celšanai
2. Sadarbība ar RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti un dalība
studentu prakses vērtēšanas komisijas darbā.
3. Pieredzes apmaiņa ar Latvijas lielāko pašvaldību būvvaldēm.
4. Sadarbība ar Arhitektu savienības Sertificēšanas centru arhitektu
profesionālās darbības vērtējumā.
5. Iespēju robežās tiek nodrošināta prakses iespēja būvniecības,
jurisprudences pilsētvides dizaina jomas studentiem.
6. Tiek piesaistīti praktikanti Būvvaldes veiktajos adresācijas
sakārtošanas projekta ietvaros.
7. Sadarbībā ar skolu “Citadele” prakses vietas nodrošināšana un, ja
praktikants ir apliecinājis, tiek pieņemti darbā.

U1.6. Veicināt sabiedrībā izpratni par mūžizglītības nepieciešamību un paaugstināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītībā
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1.6.1.

1.6.2.

Bērnu pieskatīšanas istabu
atvēršana visās Rīgas pilsētas
vakarskolās
Regulāra nepieciešamo zināšanu,
interešu apzināšana, lai
nodrošinātu pieprasījumam
atbilstošus kursus

X

!

Darbība
nenotiek

XXX

Nepietiekam
a darbība

2015.-2016.

Darbība
notiek

RD IKSD

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

!
Pārskata periodā iekārtota bērnu pieskatīšanas istaba Rīgas 14.vakara
(maiņu) vidusskolā.

X
RIIMC

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

2014.pastāvīgi

2015.gadā mūžizglītības kursos piedalījušies 1032 Rīgas iedzīvotāji.

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam
U2.1. Nodrošināt jaunatnes politikas īstenošanas koordināciju pašvaldībā
2.1.1.

Pašvaldības un valsts institūciju
sistemātiskas sadarbības
nodrošināšana jaunatnes politikas
jautājumos

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Dažādu partnerību veidošana specifisku problēmu risināšanai
jaunatnes politikas jomā.
Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, izglītības iestādēm, jaunatnes
organizācijām un uzņēmējiem tika sagatavots Rīgas jauniešu
nodarbinātības atbalsta koncepcijas projekts.

2.1.2.

Ekspertu un pētnieku iesaiste
darba ar jaunatni plānošanā un
programmu izstrādē

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Notikusi jaunatnes politikas jautājumiem veltīto augstskolu pētniecisko
un diplomdarbu izstrādes veicināšana.

2.2.1.

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 apgūšanu

2.2.2.

RD IKSD
(sadarbībā ar
RD LD)

RD IKSD
(sadarbībā ar
RD LD)

U2.2. Sekmēt jauniešu nodarbinātības un ekonomiskās patstāvības paaugstināšanos
2014.Notikusi karjeras nedēļa (2015.gada oktobris), kurā skolēni pašvaldības
pastāvīgi
uzņēmumos un iestādēs varēja iepazīties ar tur esošajām profesijām.
RD LD sadarbībā ar NVO 2015.gada 13.jūnijā organizēja “Vakanču
karuselī” Vērmanes dārzā, aktualizējot darba un izglītības iespējas
(sarunas ar darba devējiem, radošās darbnīcas u.c.).
Jauniešu nodarbināšanā ar RD IKSD līdzfinansējumu iesaistījās 8
pašvaldības struktūras (SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”,
RSAC “Gaiļezers”, RSD, RD ĪD, Rīgas pieminekļu aģentūra, RSAC “Stella
maris”, ZI, nodibinājums “Rīga 2014”).
2014.pastāvīgi

Sniegts atbalstīts jauniešu neformālās izglītības programmu
īstenošanai.
Jaunatnes organizāciju un jauniešu interešu grupu līderiem tika
nodrošināta iespēja piedalīties apmācībās par sociālo uzņēmējdarbību
un saņemt mentoru atbalstu savas sociālās uzņēmējdarbības idejas
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!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
attīstībai.

U2.3. Nodrošināt atbalstu jaunatnes iniciatīvām un jaunatnes organizāciju darbībai
2014.pastāvīgi

2.3.1.

Jauniešu un jaunatnes organizāciju
iniciatīvu līdzfinansēšana

RD IKSD

2.3.2.

Jaunatnes organizāciju līderu
kapacitātes pilnveide un
organizāciju ilgtspējas sekmēšana

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Notikušas apmācības.

2.3.3.

Jauniešu interešu grupu un
jaunatnes organizāciju darbībai
nepieciešamās materiālās bāzes
nodrošināšana

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Nodrošināta Rīgas jauniešu centra “Kaņieris” darbība.

2.4.1.

Skolēnu pašpārvalžu kapacitātes
stiprināšana

RD IKSD

2.4.2.

Jaunatnes organizāciju
konsultatīvās padomes darbības
nodrošināšana
Jauniešu iesaiste viņu dzīves
kvalitāti ietekmējošo lēmumu
pieņemšanā

2.4.3.

2.5.1.

2.5.2.

Līdzfinansējuma nodrošināšana
jaunatnes organizāciju
starptautiskai sadarbībai
Darbā ar jaunatni iesaistīto
personu kompetenču
pilnveidošana pārrobežu projektos

Rīkots jauniešu iniciatīvu konkurss.

U2.4. Iesaistīt jaunatni pašvaldības darbībā, uzturot un pilnveidojot vidi līdzdalībai
2014.pastāvīgi

Organizēti izglītojoši pasākumi – semināri skolēnu pašpārvalžu
aktīvistiem.

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Nodrošināta jaunatnes organizāciju konsultatīvās padomes darbība.
Organizētas konsultatīvās padomes sēdes.

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Dažādas sociālās grupas pārstāvošiem jauniešiem ir iespēja iesaistīties
pašvaldības jaunatnes politikas veidošanā – piedaloties dažādos
projektos, konkursos, forumos u.c.

RD IKSD
(sadarbībā ar
RD IKSD)
RD IKSD

U2.5. Īstenot jaunatnes apmaiņas un pārrobežu neformālās mācīšanās programmas
2016.
Sniegts atbalsts jaunatnes organizāciju starptautiskiem projektiem.

2015.pastāvīgi

Aktivitāte netika īstenota, jo netika piesaistīts papildus (ES)
finansējums.
!
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2.5.3.

!

Darbība
nenotiek

X
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a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts
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Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

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

RD IKSD

2015.pastāvīgi

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

Līdzfinansējuma nodrošināšana
bērnu un jauniešu nometņu
norisei, t.sk. attālās apkaimēs
(nodrošinot vienmērīgu
ģeogrāfisko pārklājumu)
Sporta un citu brīvā laika aktivitāšu
organizēšana bērniem un
jauniešiem, t.sk. attālās apkaimēs
(nodrošinot vienmērīgu
ģeogrāfisko pārklājumu)
Brīvā laika centru darbības
nodrošināšana un tīkla pilnveide,
t.sk. attālās apkaimēs (nodrošinot
vienmērīgu ģeogrāfisko
pārklājumu)

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Nodrošināts līdzfinansējums bērnu un jauniešu dienas un diennakts
nometnēm.

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Bērniem un jauniešiem organizētas un līdzfinansētas brīvā laika
aktivitātes.

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Rīgas bērniem un jauniešiem nodrošinātas lietderīga brīvā laika
pavadīšanas iespējas netālu no viņu dzīvesvietām 22 brīvā laika
pavadīšanas centros un istabās. Finansiāli nodrošināta brīvā laika
centru darbība.

!

U2.6. Nodrošināt aktivitātes bērniem un jauniešiem
2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
U3.1. Paplašināt un modernizēt kultūras infrastruktūru pilsētā
3.1.1.

Rīgas kā reģiona metropoles
funkciju veikšanai nepieciešamās
kultūras, tūrisma infrastruktūras
attīstīšana

Izpilddirekcija
(AI)

2014.-2020.

1.Revitalizētās Spīķeru kvartāla teritorijas darbības nodrošināšana.
2.Pasākumi un ekskursijas koka ēku renovācijas centrā “KOKA RĪGA”
Krāsotāju ielā 12.
3.Mazjumpravmuižas teritorijas apzināšana un sakārtošana Ķengaraga
apkaimē.

RD IKSD

2014.-2020.

Projektu veidā iedzīvinātas kultūras aktivitātes apkaimēs.

RD ĪD

2014.-2020.

Izpilddirekcija
(ZI)

2014.-2020.

Sagatavota projekta ideja par Mangaļsalas krasta bateriju izveidošanu
par tūrisma objektu, līdzekļi projekta izstrādāšanai un realizācijai
netiek piešķirti.
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3.1.2.

3.1.3.

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)

3.1.4.

Amatu mājas rekonstrukcija vai
celtniecība

3.1.5.

Spīķeru iela – gājēju iela –
savdabīgs Eiropas “Kultūras
tirgus’’
Daudzfunkcionālais sakrālais
mantojums Rīgas Latgales
priekšpilsētas administratīvajā
teritorijā
Akustiskās koncertzāles izveide

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

Laikmetīgās mākslas telpas
darbības nodrošināšana

3.2.1.

Pieminekļu, memoriālu un dažādu
vides objektu ikdienas uzturēšana
un restaurācija (t.sk. demontāža)
un tiem piegulošo teritoriju
sakopšana
Izveidot Rīgas Brāļu kapus

3.2.2.

Izpilddirekcija
(PI)

2014.-2020.

RD IKSD

2014.-2020.

RD ĪD

2014.-2020.

RD IKSD

2014.-2020.

RD ĪD
(sadarbībā ar
RD IKSD)
Izpilddirekcija
(AI)

2018.-2020.

AI (sadarbībā ar
PAD)

2020.

LR KM
(sadarbībā ar
RD)
RD sadarbībā ar
LR KM vai NVO

2014.-2020.

RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”

RPA “Rīgas

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

Rezultāts nav
sasniegts

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
!

RCB Daugavas filiālbibliotēkas izvietošana jaunās telpās Aviācijas ielā
15. VEF Kultūras pils gatavošana renovācijai. Rīgas kultūras un tautas
mākslas centra “Mazā ģilde” pacēlāja projekta izstrāde.

2016.-2020.

Tiek izskatītas finansējuma piesaistes iespējas
!
!

Tiek izskatītas finansējuma piesaistes iespējas

2014.-2020.

U3.2. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskos objektus pilsētas centrā un citās vēsturiskās apbūves teritorijās
2014.pastāvīgi

2014.- 2020.
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kā memoriālu muzeju

3.3.1.

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

RD ĪD
RD IKSD

2014.-2020.

RD IKSD

2014.pastāvīgi

3.3.3.

Vides pieejamības nodrošināšana
pie kultūrvides objektiem

2014.pastāvīgi

3.3.4.

Pilsētvidē esošo pieminekļu,
memoriālu un vides objektu
juridiskā statusa nostiprināšana
Rīgas Jūgendstila centra kultūras
mantojuma digitalizācija un
virtuālā muzeja izstrāde

RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”
RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”
RD IKSD
(sadarbībā ar
Rīgas
Jūgendstila
centru)
RD ĪD
(sadarbībā ar
IKSD)

Koncertzāles “Ave Sol” torņa
atjaunošanas darbi

Darbība
nenotiek

Nepietiekam
a darbība

!

Darbība
notiek

X

!

U3.3. Nodrošināt sabalansētu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem
2014.-2020.
Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.

Pieejamības nodrošināšana dalībai
amatiermākslas kolektīvos

3.3.6.

XXX

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

pieminekļu
aģentūra”

3.3.2.

3.3.5.

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

RCB Daugavas filiālbibliotēkas izvietošana telpās Aviācijas ielā 15.

Pašvaldības kultūras centri, atbalstot Dziesmu un deju svētku procesa
nepārtrauktību, ar telpām un tehnisko aprīkojumu nodrošina
amatiermākslas kolektīvu darbību.

2014.pastāvīgi
2014.-2020.

Turpināts darbs pie Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta
līdzfinansētās programmas LV04 “Kultūras un dabas mantojuma
saglabāšana un atjaunošana” projekta “Rīgas Jūgendstila kultūras
centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde”
īstenošanas.
Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.

2018.-2020.
!

3.3.7.

VEF kultūras pils pārbūve un
pieguļošās teritorijas atjaunošanas
darbi

RD ĪD
RD IKSD

2015.-2017.
2015.-2017.

Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
Sagatavošanas darbi VEF Kultūras pils renovācijas darbu uzsākšanai,
finansējuma piesaiste

3.3.8.

Mūzikas skolu, bibliotēku un
kultūras iestāžu atjaunošanas darbi

RD ĪD

2014.-2020.

Skatīt aktivitāti 3.3.1.

RD IKSD

2014.-2020.

Skatīt aktivitāti 3.3.1.

3.3.9.

Laikmetīgā mākslas muzeja izveide
U3.4. Regulāri organizēt vietējas, nacionālas nozīmes un starptautiskus kultūras pasākumus
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3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

“Rīga – Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2014.gadā”
programmas laikā uzsākto
iniciatīvu attīstība un uzturēšana:
Rīgas radošo kvartālu un radošo
industriju atbalsta programma;
- Apkaimju programma;
- pagalmu labiekārtošanas
talkas;
- izveidoto pilsētvides objektu
uzturēšana;
- Bērnu kultūras mēnesis;
- 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
Ilgtermiņa festivālu
mērķprogrammas īstenošana

RD,
nodibinājums
“Rīga 2014",
RD IKSD

!

2014.pastāvīgi

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
Noslēdzoties Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam, RD
pieņēma lēmumu par nodibinājuma “Rīga 2014” likvidāciju. Pēc četru
gadu pārtraukuma 2015.gadā RD IKSD atkal pārņēma gaismas festivāla
“Staro Rīga” rīkošanu, kas no 18.-21. novembrim notika jau 8. reizi,
aicinot apmeklēt 42 gaismas objektus. Festivāla tēma bija “Gaismu
sauca. Latvijas māju sajūtu meklējot” un tā ietvaros tika realizēta arī
plaša līdzdalības programma “Rīgas karnevāls”, kuras darbu iniciatori
un autori bija Rīgas iestādes un uzņēmumi. Rīdziniekiem un pilsētas
viesiem bija iespēja aplūkot arī starptautiskā projekta “Baltijas gaismas
ķēde” un Eiropas gaismas festivālu gaismas objektus.
RD IKSD budžeta ietvaros rīko valsts svētku un atceres dienu
pasākumus, kā arī tradicionālus pilsētas nozīmes pasākumus,
iniciatīvām un projektiem atbalstu sniedzot konkursu kārtībā.
2015. gadā tika atbalstīta festivāla “Re, Re, Rīga” norise.
Sagatavots Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta programmas
projekts uzsākšanai 2016.gadā.

XXX

RD IKSD

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX
2015.-2020.

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Pašvaldības kultūras centri, atbalstot Dziesmu un deju svētku procesa
nepārtrauktību, ar telpu un tehnisko aprīkojumu nodrošina
amatiermākslas kolektīvu darbību, kolektīvu vadītāju finansēšana.
2015.gadā Rīgas festivālu mērķprogrammas trīsgadu cikla (2013-2015)
ietvaros tika līdzfinansēti 47 festivālu projekti ar kopīgo finansējumu
EUR 506 955,00, t.sk. Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” norise.
Starp populārākajiem festivāliem, kas iezīmējas ar stabilu rīdzinieku u
pilsētas viesu interesi, pārdomātu programmu un mākslinieku atlasi,
jāmin Starptautiskais mūzikas festivāls “Rīgas ritmi”, Laikmetīgās
mākslas festivāls “Survival Kit”, Starptautiskais Jaunā teātra festivāls
“”Homo Novus”, Starptautiskais Baltijas baleta festivāls, Teātra
festivāls “Zelta Maska Latvijā” un citi.
2015.gadā realizēts 6.Vides objektu festivāls “Ziemassvētku egļu ceļš",
kas akcentē Rīgu kā mākslas un inovatīvu ideju pilsētu. Festivālā tika
eksponēti 43 vides dizaina projekti, kuros Ziemassvētku simbols – egle
eksponēta kā vides objekts jaunos un oriģinālos vizuālos risinājumos.
Ekspozīciju veidoja gan RD IKSD, gan festivāla atbalstītāju realizēti

XXX
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XXX
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Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
mākslas projekti.

3.5.1.

U3.5. Veicināt amatiermākslas kolektīvu darbību un iedzīvotāju iesaisti tajos
2014.pastāvīgi

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

RD IKSD

3.5.2.

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

RD IKSD

2014.pastāvīgi

3.6.1.

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

RD IKSD

2014.pastāvīgi

XXX

RD IKSD organizētie atklātie kultūras projektu konkursi veicina dažādu
sabiedrības grupu iesaistīšanos un sadarbību kultūras pasākumu
veidošanā un realizācijā, kā arī sniedz ievērojamu atbalstu nacionālās
identitātes saglabāšanā. 2015.gadā RD IKSD atklātu konkursu sistēmā
tika atbalstīti 448 projektu pieteikumi par summu EUR 1 546 649, t.sk.
231 nevalstisko organizāciju projekts par summu EUR 931 638, 66
komersantu iesniegti projekti par summu EUR 303 441, 122
pašvaldības iestāžu – kultūras centru un izpilddirekciju iesniegti
projekti par summu EUR 268 742, 23 valsts iestāžu iesniegti projekti
par summu EUR 37035 un individuālo projektu pieteicēju 5 projekti par
summu EUR 4 550.Piešķirts finansējums Latvijā dzīvojošo tautību
Nacionālo biedrību mākslinieciskajiem kolektīviem – koriem,
vokālajiem un deju ansambļiem.
Nodrošināti daudzveidīgi kultūras pasākumi apkaimēs. Piemēram,
tradicionālie Līgo svētki, Rīgas svētku, Miķeļdienas gadatirgi, kuros
piedalās lietišķās mākslas meistari, amatnieki un vietējie uzņēmēji.

U3.6. Veicināt esošo kultūras vērtību saglabāšanu un jaunu radīšanu
1) Veikts publisks “Svētku noformējuma vides objektu/instalāciju
māksliniecisko ideju skiču un to realizēšanas tehnisko risinājumu
projektu atlases konkurss”. Iesniegti 21 piedāvājums ar svētku
noformējuma vides objektu/instalāciju māksliniecisko ideju skicēm, to
tehniskiem risinājumiem un izvietojumu. Godalgoti 6 projekti, no
kuriem samazinātā budžeta dēļ netika realizēts neviens godalgotais
projekts.
2) Veikts publisks vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš
2015" projektu atlases konkurss. Iesniegti 20 projekti, godalgoti 7
projekti, no kuriem samazinātā budžeta dēļ tika realizēti 5 godalgotie
projekti.
3) Veikts 6. Vides objektu festivāls “Ziemassvētku egļu ceļš 2015”,
ekspozīciju veidoja 43 gan IKSD, gan festivāla atbalstītāju realizēti
mākslas projekti.

X
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3.6.2.

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

RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”

2014.pastāvīgi

3.7.1.

Latviešu tradicionālo amatu
prasmju saglabāšana, uzturēšana
un apguve uz materiālā un
nemateriālā kultūras mantojuma
bāzes

RD IKSD

2014.pastāvīgi

3.8.1.

Kultūras projektu konkursu
realizēšana

RD IKSD

2014.pastāvīgi
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U3.7. Veicināt iedzīvotāju radošumu un radošu brīvā laika pavadīšanu
Nodrošināta VEF Kultūras pils, Kultūras un tautas mākslas centra
“Ritums”, RP kultūras iestāžu apvienības struktūrvienību aprūpē esošo
tautas lietišķās mākslas studiju darbība, izstāžu rīkošana, dalība
Latvijas Nacionālā Kultūras centra rīkotajā akcijā “Satiec savu
Meistaru”.
U3.8. Atbalstīt kultūras projektu realizāciju
RD Kultūras projektu finansēšanas konkurss, Kultūras pasākumu
finansēšanas konkurss, Tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas
konkurss, Gaismas festivāla “Staro Rīga” projektu konkurss, Vides
objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš” projektu atlases konkurss.
RD IKSD organizēto kultūras projektu konkursu mērķis ir nodrošināt
mākslinieciski kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu
piedāvājumu pilsētas kultūras iestādēs, koncertzālēs un pilsētvidē,
veicinot jaunradīto vērtību rašanos vizuālajā mākslā, mūzikā, dejas
mākslā, teātra mākslā, audiovizuālajā mākslā, grāmatniecībā, muzeju
darbībā, starpdisciplināros projektos, atbalstot kultūras mantojuma un
tradicionālās kultūras saglabāšanu, nacionālās identitātes veidošanu.
2015.gadā konkursu komisiju izvērtēšanai tika iesniegti un izskatīti 825
projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti 448 projekti:
● RD Kultūras projektu finansēšanas konkursā no iesniegtajiem 271
projektiem konkursā atbalstu guva 132 projekti par kopējo summu
EUR 213 430.
● Tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursā komisija
izskatīja 214 projekta piedāvājumu, no kuriem tika atbalstīti 122 par
kopējo finansējumu EUR 716 347.
● Kultūras pasākumu finansēšanas konkursam gada laikā tika iesniegti
293 projektu pieteikumi, atbalstīti 147 par kopējo finansējumu EUR
109 917.
Pilsētas svētku noformējuma atbalstam:
1. realizēts publisks “Svētku noformējuma vides objektu/instalāciju

XXX
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2.

3.

māksliniecisko ideju skiču un to realizēšanas tehnisko risinājumu
projektu atlases konkurss”. Iesniegti 21 piedāvājumi ar svētku
noformējuma vides objektu/ instalāciju māksliniecisko ideju
skicēm, to tehniskiem risinājumiem un izvietojumu. Godalgoti 6
piedāvājumi;
realizēts publisks vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš
2015” projektu atlases konkurss. Iesniegti 20 projekti, godalgoti 7
piedāvājumi;
sadarbībā ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru izsludināts publisks
Skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkurss
“Ziemassvētki 2015”, kura nobeigums 2016.gada februārī.

U3.9. Īstenot aktīvu pašvaldības sadarbību kultūrvides attīstībai
3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

Skolu u.c. pašvaldības telpu
izmantošana arī kultūras
vajadzībām

Sadarbības īstenošana ar valsts
kultūras institūcijām kultūras
pakalpojumu pieejamībai
Sadarbības īstenošana pieminekļu
uzturēšanas un attīstības jomā

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Nodrošinot valstiski noteikto Dziesmu un deju svētku procesu,
amatiermākslas kolektīviem, kuriem nepietiek mēģinājumu telpas
pašvaldības kultūras centros, mēģinājumu telpas tiek nodrošinātas
pašvaldības izglītības iestādēs

Izpilddirekcija
(ZI)

2014.pastāvīgi

2015.gadā ZI telpās organizētas 11 mākslas darbu izstādes un tikšanās
ar māksliniekiem.

Izpilddirekcija
(AI)

2014.pastāvīgi

AI nodrošina vietējas nozīmes pasākumu ciklu organizēšanu savās
valdījumā nodotās telpās (AI un Krāsotāju ielā 12 “KOKA RĪGA” telpas).

RD IKSD

2014.pastāvīgi

RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”

!

2014.pastāvīgi
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Samazinātā budžeta dēļ nenotika sadarbība ar Latvijas Mākslas
akadēmiju, t.i. nenotika māksliniecisko ideju skiču projektu konkurss
un konkursā atbalstīto projektu realizēšana pilsētvidē.

3.9.4.

Sadarbības īstenošana pieminekļu
uzturēšanas un attīstības jomā

4.1.1.

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

4.2.1.

Saistošas latviešu valodas mācības
nodrošināšana, informācija par
pamattiesībām, izglītības,
veselības, nodarbinātības, kultūras
un citām dzīves jomām
Izglītojošu, attīstošu un radošu
pasākumu rīkošana, kuros piedalās
dažādas sabiedrības grupas.
Informatīvie pasākumi
diskriminācijas novēršanas un
interešu aizstāvības jomā

4.2.2.

RPB
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2014.pastāvīgi

RPB notiek darbs, kas vērsts uz kultūrvēsturisko objektu pilsētas centrā
un citās vēsturiskās apbūves teritorijās saglabāšanu un attīstīšanu; kā
arī notiek darbs, lai veicinātu un nodrošinātu esošo kultūras vērtību
saglabāšanu un lai veicinātu jaunu kultūras vērtību radīšanu.
RPB speciālisti piedalās dažādās arhitektūras ideju konkursu žūrijās:
RVCSAP; Rīgas pilsētas Arhitekta kolēģijā; RD Vidi degradējošu būvju
komisijā, kā arī notiek pastāvīga sadarbība ar VKPAI.
Sadarbība ar RVCSAP un VKPAI notiek arī jautājumos par zemes
ierīcību.

RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
U4.1.Veicināt nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbībā (t.sk. brīvprātīgā darbā)
RD IKSD
2014.Notiek nepārtraukti, atbilstoši pieejamam finansējumam.
pastāvīgi

RD IKSD
(sadarbībā ar
citām RD
struktūrvienībā
m)
RD IKSD

U4.2. Veicināt sabiedrības integrācijas procesu, t.sk. attīstīt starpkultūru dialogu un veicināt iecietību
2014.Notiek nepārtraukti, atbilstoši pieejamam finansējumam.
pastāvīgi

2014.pastāvīgi

Notiek nepārtraukti, atbilstoši pieejamam finansējumam.

U4.3. Organizēt skaidrojošas, informatīvas un atbalsta aktivitātes jauniebraucējiem
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4.3.1.

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

RD IKSD

2014.pastāvīgi

4.4.1.

Dažādu sociālo grupu
socializēšanās un jaunu prasmju
apgūšana un attīstīšana

RD IKSD

2014.pastāvīgi

4.5.1.

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

RD LD
(sadarbībā ar
RD IKSD, RD LD
un RD IKSD
padotībā
esošajām
iestādēm, NVO)
RD LD

2014.-2016.

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
2015.gadā īstenots projekts “Esam rīdzinieki”, kas atbalstīts ETVVIF
ietvaros.
2015.gadā sākta projekta “AMITIE CODE” īstenošana, ko finansē EK un
projekta “ARRIVAL CITIES” 1.fāzes īstenošana, kas atbalstīts URBACT
ietvaros.

U4.4. Nodrošināt sociālo iekļaušanu dažādām sabiedrības grupām
Notiek nepārtraukti, atbilstoši pieejamam finansējumam.

U4.5. Atbalstīt ģimenes un ģimenes vērtības
Sadarbībā ar RD LD un SOS bērnu ciematu asociāciju tika noorganizētas
2 vecāku efektivitātes grupas, kurās 46 vecāki mācījās efektīvāku
saskarsmi ar saviem bērniem.
Bērnu vecāki saņēmuši konsultācijas no izglītības iestāžu atbalsta
personāla (izglītības psihologa, logopēda, speciālā pedagoga, sociālā
pedagoga). Sociālie pedagogi organizēja izglītojošus profilaktiskos
pasākumus vecākiem.
Atkārtoti izdots un valsts ārstniecības iestādēs, kurās var saņemt valsts
apmaksātas ginekologa konsultācijas, izplatīts informatīvs materiāls
“Māmiņas dienasgrāmata” ar izglītojošu informāciju topošajiem un
jaunajiem vecākiem par gaidību laiku un jaundzimušā aprūpi.
Notikušas 10 nodarbības programmas “Bērna emocionālā
audzināšana” īstenošanā vecākiem.
Informatīva materiāla, grāmatas “Mūsu bērns”, par bērna aprūpi un
veselību ietekmējošiem faktoriem un to profilaksi, izdošana un
izplatīšana – 15 620 eksemplāru. Nodrošināts mediācijas pakalpojums
RSD klientiem, kuriem ir RSD nosūtījums (notikušas 100 konsultācijas).
Notikušas nodarbības vecākiem pāru attiecību stiprināšanai, sekmējot
tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un audzināšanā, veicinot veselīgu
ģimeņu ilgtspēju un bērnu emocionālo veselību – 29 nodarbības.
Īstenota 10 nodarbību apmācību programma vecākiem mīlestības

2014.-2016.
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4.5.2.

Vienotā ģimeņu informatīvā
resursa izveidošana

4.5.3.

Jauniešu neformālā izglītošana
ģimenes vērtību stiprināšanai un
dzīves prasmju apguvei

4.5.4.

Ikgadējo ģimenes dienu pasākumu
organizēšana, attīstot organizāciju
un dažādu sabiedrisko veidojumu
partnerības principu
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!
pedagoģijā “Mīlestības terapija manam bērnam un man”.
Notikušas nodarbības izglītības iestādēs pirmsskolas un 1.-4.klašu
audzēkņiem (vecāku sapulces) par bērnu psihoemocionālo attīstību un
drošas, atbalstošas vides veidošanas veicināšanu bērnu attīstībai –
notikušas 79 vecāku sapulces.
Novadītas vecāku sapulces “Ģimenes attiecību stiprināšana” izglītības
iestādēs 5.-12.klašu skolēnu vecākiem par vecumposmu attīstības,
attīstības krīzes un atkarību jautājumiem.
Novadītas 10 interaktīvas nodarbības pirmskolas izglītības iestāžu
vecākiem par mobingu (jeb vienaudžu savstarpējo vardarbību,
agresīvu uzvedību, kas citiem nodara tiešu vai netiešu kaitējumu) un tā
novēršanu pirmskolā.
Tiek uzturēta vienota Rīgas pašvaldības elektroniskā informācijas
platforma – mājas lapa www.veseligsridzinieks.lv ar sabiedrības
veselības jautājumiem (t.sk. veselības aprūpe Rīgā, ģimenes veselības
veicināšana, atkarību profilakse un citas tēmas).

RD LD
(sadarbībā ar
citiem RD
nozaru
departamentie
m)
RD LD
(sadarbībā ar
RD IKSD, RD LD
un RD IKSD
padotībā
esošajām
iestādēm, NVO)

2014.-2016.

2014.-2016.

Novadītas lekcijas skolu jauniešiem (7.-9.kl. un 10.-12.kl. vecuma
grupās) dzīves prasmju un izpratnes veicināšanai par savstarpējo
attiecību veidošanu un ģimenes vērtību stiprināšanu, 80 lekcijās
piedalījušies 1819 skolēnu.

RD LD
(sadarbībā ar
citiem RD
nozaru
departamentie
m), NVO

2014.pastāvīgi

RD LD piedalījās vairākos ģimenēm veltītos pasākumos – Māmiņu
kluba Vasaras festivālā, fonda “Mammām un tētiem” organizētajā
ikgadējā Tēva dienā, SIA “Rīgas meži” organizētajā pasākumā ģimenēm
“Neparastais Mežaparks”. Pasākumos RD LD ar dažādām aktivitātēm
popularizēja ģimenes veselības veicināšanu un ģimenes vērtību
nozīmību, piemēram, organizējot interaktīvas fitnesa nodarbības
“Veselīgs tētis veselam bērnam” un vides spēļu spēlēšanu, iesaistot
tajās visu ģimeni.
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4.5.5.

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

4.5.6.

Pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogu izglītošana darbam ar
audzēkņu vecākiem

4.5.7.

Pagarināto dienas grupu attīstīšana
skolās un ārpusklašu nodarbību
piedāvājuma attīstīšana
sākumskolas skolēniem
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RD LD
(sadarbībā ar
RD IKSD, RD LD
un RD IKSD
padotībā
esošajām
iestādēm, NVO)

2014.-2016.

Īstenotas 6 izglītojošās atbalsta grupas “Pozitīvs skolas sākums”
vecākiem, kuru bērni uzsāk mācības pirmajā klasē, 38 nodarbībās.
Īstenota apmācību programma vecākiem “Vecāku kompetences
stiprināšana bērnu un pusaudžu audzināšanā” (izņemot RSD klientus) –
16 nodarbības.

RD LD
(sadarbībā ar
RD IKSD un
pirmsskolas
izglītības
iestādēm)

2014.-2016.

Pēc RD LD izstrādātām mācību programmām novadītas apmācības par
3 tēmām pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem: “Mutes veselības
mācība pirmsskolas izglītības iestādēm”, “Veselīga uztura paradumu
vecināšana pirmsskolas vecuma bērniem”, “Infekcijas slimību
profilakse pirmsskolā”.

RD IKSD (un
padotībā esošās
izglītības
iestādes)

2014.-2016.

Saskaņojot skolu pedagogu atalgojumam piešķirtā finansējuma sadali,
pagarinātās dienas grupu nodrošinājums 1.-2.klasē ir noteikta kā
prioritāte.

X
RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
U5.1. Veicināt sabiedrības izpratni par sportošanas pozitīvo ietekmi

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Regulāri nodrošināta 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

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Nodrošināta informācijas pieejamība dažādos mediju resursos, t.sk.
pašvaldības uzturētajos interneta resursos.

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Veiktas aptaujas un anketēšanas.

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Tautas sporta sacensību ietvaros organizēti informatīvie pasākumi par
sportisku dzīvesveidu.
Sniegtas konsultācijas un nodarbības par fiziskajām aktivitātēm (piem.
nūjošanas nodarbības).
Skatīt aktivitātes 6.2.1.-6.2.9.

RD LD

5.2.1.

Sacensību plānošana, saglabājot

RD IKSD

2014.pastāvīgi
U5.2. Nostiprināt Rīgā izveidojušās sporta tradīcijas (t.sk. sporta pasākumu rīkošanā)
2014.Sastādīts sacensību kalendārs.
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5.2.2.

5.2.3.

sacensību un sporta veidu
pēctecību atbilstoši
mērķauditorijas interesēm
Sadarbības nodrošināšana sporta
jomā ar Rīgas sadraudzības
pilsētām
Pašvaldības darbinieku komandu
līdzdalība dažādos sporta
pasākumos

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

pastāvīgi

RD ĀP

2014.pastāvīgi

RD IKSD

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

RD Sabiedrisko
attiecību nodaļa

Nodrošināta sadarbība sporta jomā ar Rīgas sadraudzības pilsētām.

2014.gadā RD darbinieku komandas piedalījās Nordea Rīgas maratonā
un 24. Latvijas Riteņbraucēju Vienības braucienā.

XXX

RD IKSD
5.2.4.

Sekmēt izglītības iestāžu sporta
tradīciju saglabāšanu un turpmāko
attīstību

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Organizētas un nodrošinātas vispārējās izglītības iestāžu sacensības
pieprasītajos sporta veidos. Atbalstīta izglītojamo līdzdalība Latvijas
finālsacensībās.

5.3.1.

Atklātu konkursu organizēšana
dažāda mēroga sacensību
organizēšanai
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

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Saskaņā ar konkursa rezultātiem piešķirts finansējums nevalstiskām
sporta organizācijām dažāda līmeņa sacensību organizēšanai.

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Organizēts konkurss finansējuma atbalstam nevalstiskām bērnu un
jaunatnes sporta organizācijām.

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Organizēts konkurss finansējuma atbalstam
veterānu organizācijām.

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Organizēts konkurss finansējuma atbalstam
apvieno cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

Mērķauditorijas vajadzību
nodrošināšana atbilstoši sacensību
kalendāram

RD IKSD
(sadarbībā ar
pilsētas sporta

U5.4. Organizēt un atbalstīt tautas sporta pasākumus dažādām mērķa grupām
2014.pastāvīgi

Organizētas sacensības tautas sporta jomā, saskaņā ar sacensību
kalendāru.

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

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.4.1.
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nevalstiskajām sporta

organizācijām, kas

5.4.2.

5.4.3.

Regulāra konferenču un diskusiju
organizēšana par sporta
jautājumiem
Pieejamu tautas sporta pasākumu
organizēšana

klubiem un
federācijām)
RD IKSD

5.5.2.

5.5.3.

Prioritāri atbalstāmo sporta veidu
noteikšana un kārtības ieviešana to
atbalstam
Finansiāla atbalsta sniegšana
sporta organizācijām labāko
sportistu dalībai augsta līmeņa
sacensībās
Naudas balvas nodrošināšana un
ikgadēja Rīgas labāko sportistu un
viņu treneru godināšana

2014.pastāvīgi

Darbība
nenotiek

!

Nepietiekam
a darbība

X

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

XXX

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

!

Nav nepieciešamības katru gadu rīkot sporta konferences. Rīkošana
paredzēta vienu reizi četros gados.

Izpilddirekcija
(AI)

2015.pastāvīgi

Daugavmalas promenādē izveidotajā sporta aktivitātēm paredzētajos
vingrošanas rīkos un citās labiekārtotajās teritorijās.
Pļavniekos “Zaļajā birzī” uzstādīta viena vingrošanas iekārta.

Izpilddirekcija
(ZI)

2014.pastāvīgi

Tiek atbalstīta pludmales volejbola un futbola sacensību organizēšana
Vecāķu pludmalē, nodrošinot sacensībām nepieciešamo aprīkojumu
(laukumu, tīklus) un laukumu sagatavošanu.

RD IKSD
(sadarbībā ar
sporta
organizācijām
un
izpilddirekcijām
)
Izpilddirekcijas
(PI)

5.5.1.

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

RD IKSD

Organizēts konkurss par bezmaksas sporta pasākumu organizāciju
pilsētā dažādām mērķauditorijām.

2014.pastāvīgi

XXX

Sporta pasākumi – AB dambis, Lucavsala, Anniņmuižas mežs, Ķīpsalas
pludmale, Vakarbuļļu pludmale.

U5.5. Sekmēt augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu izaugsmi un līdzdalību starptautiskajās sacensībās
2014.Nav noteikti kritēriji valsts līmenī.
pastāvīgi
!

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Finanšu atbalsta saņemšanai izvērtēti sporta organizāciju iesniegumi.

RD IKSD

2014.pastāvīgi

Organizēts pasākums “Sporta laureāts”. Piešķirtas naudas balvas,
saskaņā ar RD Iekšējiem noteikumiem.
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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

5.6.4.

Āra (nesegto) slidotavu izveidošana

5.7.1.

Esošo izglītības iestāžu sporta

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

RD IKSD
(sadarbībā ar
Latvijas
Olimpisko
vienību)

2014.pastāvīgi

Piešķirts finansiāls atbalsts Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem –
rīdziniekiem.

RD IKSD
(sadarbībā ar
attiecīgo sporta
veidu
federācijām un
izglītības
iestādēm)

2014.pastāvīgi

Atbalstīta sporta veidu attīstības programmu īstenošana.

U5.6. Nodrošināt labiekārtotas un drošas sporta infrastruktūras pārklājumu pilsētā, uzlabojot iespējas nodarboties ar sportu apkaimēs
RD ĪD
2015.-2019.
(sadarbībā ar
RD IKSD)
Latvijas Futbola
2015.-2019.
2014.gada 04.novembrī pieņemts RD lēmums Nr.1717 „Par nekustamo
federācija
īpašumu Krišjāņa Barona ielā 116A, Rīgā (…) nodošanu bezatlīdzības
sadarbībā ar RD
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Latvijas Futbola
ĪD un RD IKSD
federācija””.
RD ĪD

2014.-2018.

Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.

RD IKSD

2014.-2018.

Uzlaboti mācību-treniņu apstākļi bērniem un jauniešiem, vienlaikus
nodrošinot sporta aktivitāšu iespējas pilsētas iedzīvotājiem, atbilstoši
RD ĪD plānu realizācijai.

Izpilddirekcija
(AI)
Izpilddirekcija
(ZI)
Izpilddirekcija
(PI)
RD ĪD

2015.!
pastāvīgi
2014.Izpilddirekcijas valdījumā esošajās teritorijās nav vietu, kur ierīkot āra
!
pastāvīgi
slidotavas.
2014.!
pastāvīgi
U5.7. Nodrošināt un pilnveidot izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
2014.Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
!
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infrastruktūras un attīstības iespēju
apzināšana un novērtēšana

Veicināt sporta federāciju un citu
sporta organizāciju iesaistīšanos
sporta infrastruktūras attīstībā

Darbība
nenotiek

!

Nepietiekam
a darbība

X

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

XXX

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

pastāvīgi
RD IKSD
(sadarbībā ar
RD ĪD un
izglītības
iestādēm)

5.7.2.

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

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

2014.pastāvīgi

Sniegti priekšlikumi RD ĪD.

2014.pastāvīgi

Darbība vairāk tika vērsta uzdevuma U5.6. aktivitātēs, saistībā ar
pašvaldības izglītības iestāžu sporta infrastruktūru.
Sporta federāciju un citu sporta organizāciju aktivitātes ir vairāk
saistītas ar valsts sporta politikas izstrādi un īstenošanu.

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
U6.1. Uzlabot veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

Primārās veselības aprūpes lomas
sekmēšana slimību profilaksē,
diagnostikā un ārstēšanā
Dalība valsts politikas veidošanā,
sniedzot viedokli nozares
ministrijai par nepieciešamajām
izmaiņām veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamības
jautājumā
Pašvaldības noslēgto deleģējuma
līgumu ar pašvaldības ārstnieciskā
profila kapitālsabiedrībām izpildes
kontrole
Primārās veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana
Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas
1.slimnīca" atsevišķu korpusu

RD LD

2014.

Organizēti 7 semināri veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem par
aktuāliem veselības aprūpes jautājumiem SIA “Rīgas veselības centrs”
un SIA “Rīgas 1.slimnīca”.
Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
Sniegts viedoklis LPS un LLPA par LR VM izstrādātajiem MK noteikumu
projektiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtību un VARAM sagatavoto informatīvo ziņojumu par
atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanu pašvaldībās.

RD ĪD
RD LD

2014.
2014.

RD LD

2014.-2016.

Veikta Rīgas pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrību
deleģējuma līgumos noteikto uzdevumu izpildes analīze un
informācijas sagatavošana.

RD ĪD
RD LD

2014.-2020.
2014.-2020.

Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
Organizēti 2 semināri ģimenes ārstiem, kuros piedalījās pavisam 135
ārsti.

RD ĪD

2015.-2017.
XXX
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6.1.6.

atjaunošanas darbi, infrastruktūras
attīstība
SIA “Rīgas veselības centrs"
atjaunošanas darbi, infrastruktūras
attīstība

2015.-2020.

RD LD

2015.-2020.

X

!

6.1.8.

6.1.9.

RP SIA “Rīgas 2.slimnīca” atsevišķu
nodaļu telpu renovācija,
ūdensvada stāvvada nomaiņa un
teritorijas labiekārtošana,
ugunsdzēsības signalizācijas un
datorsistēmu renovācija

Rīgas Dzemdību nama
atjaunošanas darbi Miera ielā 45

Reorganizācijas procesa
nodrošināšana, veidojot jaunu RP
ārstnieciskā profila

RD ĪD

2014.-2016.

RD LD

2014.-2016.

RD ĪD

2014.-2020.

RD LD

2014.-2020.

RD ĪD

2014.

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
Uzsākta 7.korpusa renovācija, paredzot tajā novietot ar RD investīciju
atbalstu iegādāto magnētiskās rezonanses iekārtu.

XXX
Veikta iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas (2 stāvvadu) atjaunošana
pagrabstāvā un veikts jumta remonts SIA “Rīgas veselības centrs"
filiālē “Ķengarags”; veikts lietus notekūdeņu sistēmas remonts un
atjaunots viens lietus ūdens stāvvads pagrabstāvā; veikts daļējs jumta
remonts SIA “Rīgas veselības centrs" filiālē “Ziepniekkalns”.
Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.

X

6.1.7.

Darbība
nenotiek

RD ĪD

XXX

Nepietiekam
a darbība

2015.-2017.

Darbība
notiek

RD LD

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Veikta 3. un 5.nodaļas telpu renovācija 1 222m2 platībā, ugunsdzēsības
signalizācijas un datorsistēmu atjaunošana. Uzsākta iekšējā ūdensvada
projektēšana.
Teritorijas labiekārtošanu nav iespējams veikt, ņemot vērā, ka saskaņā
ar pieņemšanas-nodošanas akta 2013.gada 08.novembra grozījumiem
Nr.2 zemes īpašumā Ģimnastikas ielā 1, Rīgā izdarītas būtiskas platības
izmaiņas, un izstrādātais teritorijas labiekārtošanas projekts nav
saistošs.

Veikti renovācija septiņu stāvu korpusa 6.stāvā: izveidotas jaunas
pacientu aprūpes telpas – 10 ģimenes palātas pēcdzemdību aprūpes
nodrošināšanai un veikta divu ūdens kanalizācijas stāvvadu nomaiņa.
Piesaistot RD investīcijas, septiņu stāvu korpusā veikts 4 palātu
remonts un viena ūdens kanalizācijas stāvvada nomaiņa.
Sakārtota apkārtējā teritorija: veikta mūra žoga pārkrāsošana (t.sk.
grafiti un necenzēto uzrakstu likvidēšana), parka koku inventarizācija.
Veikta Jaundzimušo intensīvās terapijas telpu modernizācija ar
veselības aprūpi saistītu infekcijas risku samazināšanai.
Veikta darba vides uzlabošana un modernizētas gaisa dzesēšanas un
sildīšanas inženiertehniskā sistēma
Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.
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kapitālsabiedrību, apvienojot 6
ambulatorās ārstniecības iestādes
6.1.10. SIA “Rīgas veselības centrs”
medicīnisko tehnoloģiju iegāde

X

!

Darbība
nenotiek

XXX

Nepietiekam
a darbība

2014.

Darbība
notiek

RD LD

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

6.1.12. RP SIA “Rīgas 1.slimnīca” teritorijas
labiekārtošana

!
Pabeigts reorganizācijas process un izveidota SIA “Rīgas veselības
centrs”.

XXX
RD ĪD

2015.-2017.

Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.

RD LD

2015.-2017.

Nopirkta ultrasonogrāfijas iekārta SIA “Rīgas veselības centrs" filiālē
“Imanta”, otolaringoloģijas iekārtas SIA “Rīgas veselības centrs" filiālē
“Iļģuciems” un filiālē “Imanta”, oftalmoloģijas iekārtas SIA “Rīgas
veselības centrs" filiālē “Imanta” un filiālē “Iļģuciems”.
Iekārtots normatīvo aktu prasībām atbilstošs vakcinācijas kabinets SIA
“Rīgas veselības centrs" filiālē “Ķengarags”.
Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.

X

6.1.11. SIA “Rīgas veselības centrs”
kvalitātes vadības sistēmas
ieviešana un sertificēšana

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

RD ĪD

2015.-2016.

RD LD

2015.-2016.

Apstiprināta SIA “Rīgas veselības centrs” Kvalitātes rokasgrāmata.
Uzsākta kvalitātes vadības sistēmas izveide.

X
RD ĪD

2017.

Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.

RD LD
(sadarbībā ar RP
SIA “Rīgas
1.slimnīca”)

2017.

Turpinās teritorijas labiekārtošana.

6.1.13. RP SIA “Rīgas 1.slimnīca”
informācijas tehnoloģiju sistēmas
attīstīšana

RD ITC, RD LD

2015.-2016.

Veikta datortehnikas iegāde un esošo programmu uzlabošana un
papildināšana (pacientu uzskaitei, datu apmaiņai ar NVD, pacientu
norēķiniem u.c.), apzināta jaunu programmu ieviešanas
nepieciešamība.

6.1.14. RP SIA “Rīgas 1.slimnīca” kvalitātes
vadības sistēmas ieviešana un
sertificēšana
6.1.15. Bolderājas poliklīnikas Kapteiņu
ielā 7 lifta izbūve

RD LD

2015.-2016.

Uzsākta kvalitātes vadības sistēmas ieviešana veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un procesu optimizēšanai.

RD ĪD

2015.-2016.

Celtniecība un rekonstrukcija saistīta ar RD ĪD iespējām.

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

25

6.2.1.

Fizisko aktivitāšu un veselīga
uztura lietošanas veicināšana
bērnu un jauniešu vidū

RD LD
(sadarbībā ar
citiem RD
nozaru
departamentie
m, pakalpojuma
sniedzējiem)

2014.-2020.

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
departamentie
m, pakalpojuma
sniedzējiem)

2014.-2020.

6.2.3.

Vides radīšana un pasākumu
īstenošana, kas veicina veselīgus
paradumus darbspējīgā vecuma
iedzīvotāju vidū: veselīga uztura
lietošanu, fiziskās aktivitātes
paaugstināšanu ikdienā,

RD LD
(sadarbībā ar
citiem RD
nozaru
departamentie
m, pakalpojuma

2014.-2020.
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Novadītas 55 nodarbības 9. un 12.klašu skolēniem Rīgas pilsētas
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs par sabalansētu uzturu un
fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā. Nodarbību laikā tika demonstrēti
konkrēti pārtikas produkti un stāstīts par to ietekmi uz vispārējo
veselības stāvokli, kā arī tika pārrunāts par ikdienā nepieciešamo
uzturvielu daudzumu, porciju lielumu, ēdienreižu skaitu, uzturu stresa
laikā un fiziskās slodzes nepieciešamību.
Notikuši 4 semināri PII pedagogiem par veselīga uztura lietošanas
paradumiem.
Dalība informatīvi izglītojošos publiskos vides un citos pasākumos
(norādīts U4.5 punktā).
Novadīti 6 semināri vecākiem par atbilstošu, veselīgu un sabalansētu
uzturu bērniem atšķirīgos vecuma posmos (6 mēn. – 3 gadi; 3–7gadi;
7-12gadi).
Rīgas pašvaldības mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv tiek publicēta
informācija un izdotie materiāli par sabiedrības veselības jautājumiem
arī bērnu un jauniešu mērķauditorijai. 2015.gadā izdoti informatīvie
materiāli – recepšu grāmatas vairākām vecuma grupām.
Dalība televīzijas raidījumā “Kas te? Es te!” par drošu vidi mājās un
traumatisma profilaksi.
Īstenota kampaņa 1.klases skolēniem par traumatisma profilaksi.
Kampaņas ietvaros izveidotas un nodrukātas 8 000 eksemplāros
izglītojošas krāsojamās grāmatiņas bērniem par traumatisma profilaksi
un novadītas 100 interaktīvas nodarbības 1.klašu skolēniem Rīgas
pilsētā. Kampaņas ietvaros tika izveidoti divu tēlu tērpi (Vilks un
Lapsa), kuri tika izmantoti nodarbību laikā, lai ar vienkāršiem un
teatrāliem uzvedumiem izspēlētu izplatītākās traumu gūšanas
situācijas. Pēc nodarbības katrs skolēns saņēma krāsojamo grāmatiņu.
Notikušas 13 lekcijas PII bērnu vecākiem par veselīgu uzturu
pirmsskolas bērniem.
Īstenotas 120 nūjošanas nodarbības sertificēta nūjošanas instruktora
vadībā. Nodarbībās sniegta nūjošanas instruktāža un konsultācijas.
Katrā nodarbībā tika nodrošināti vismaz 30 nūju pāri.
Īstenotas 20 nodarbības par brīvdabas trenažieru izmantošanas
iespējām Rīgas pilsētas brīvdabas trenažieru atrašanās vietās.
Nodarbībās tika sniegtas konsultācijas un paraugdemonstrējumi.
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smēķēšanas pārtraukšanu,
alkoholisko dzērienu lietošanas
samazināšanu

sniedzējiem)

6.2.4.

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

LD (sadarbībā ar
citiem RD
nozaru
departamentie
m, pakalpojuma
sniedzējiem)

2014.-2020.

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
departamentie
m, pakalpojuma
sniedzējiem)

2014.-2020.
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!
Notikuši 10 semināri sēdoša darba veicējiem par veselīga uztura
lietošanas pamatprincipiem un fizisko aktivitāšu nepieciešamību
veselības uzturēšanā un saglabāšanā.
Notikuši informatīvi izglītojoši pasākumi PVO, Pasaules veselības dienu
ietvaros. PVO Sirds dienas ietvaros notikušas lekcijas par sirds veselību
un fizioterapeita konsultācija par vingrojumiem sirds veselības
stiprināšanā. Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Veselības istabām
šajā dienā bez maksas ikvienam bija iespēja bez maksas noteikt
holesterīna un cukura līmeni asinīs, kā arī saņemt ikdienā pieejamos
pakalpojumus: veikt asinsspiediena, pulsa mērījumus, noteikt savu ĶMI
ķermeņa maksas indekss) PVO Prettabakas dienas ietvaros notikusi
publiska kampaņa smēķēšanas izplatības mazināšanā. Izveidota vides
spēle – puzle, ar informatīvu attēlu par smēķēšanas radītajām sekām.
Notikuši 6 informatīvi izglītojoši semināri (iekļaujot praktisko daļu) par
veselīgu un ekonomisku uzturu, kā arī mutes veselību un kopšanu
vecāka gada gājuma iedzīvotājiem. Izdoti informatīvi materiāli par
veselīgu uzturu un mutes veselību, kas paredzēti apmācību
dalībniekiem darbam ar bērniem un jauniešiem Rīgas izglītības iestādēs.
Notikušas 4 apmācības PII pedagogiem par mutes veselību un kopšanu
pirmsskolas vecuma bērniem.
Notikušas 39 nodarbības zēniem un 39 nodarbības meitenēm par
reproduktīvās veselības un higiēnas jautājumiem.
Noticis 4 nodarbību cikls “Tu vari! Tu dari! Tev izdosies!” vecāka
gadagājuma iedzīvotājiem par
psihoemocionālās veselības
veicināšanas nozīmi, iespējām dažādos vecumposmos un dažādās
ģimenes paaudzēs.
Pasākums vecāka gadagājuma Rīgas iedzīvotājiem “Diena labām
domām”, kur katram dalībniekam bija iespēja sevi izpaust kādā no
četrām radošajām darbnīcām kā arī speciālistu lekcijas par sirds
veselību un gerontoloģijas speciālista lekcija par prasmi skaisti un
veselīgi novecot.
Notikušas 5 nodarbības “Vitalitāte 55+” pirmspensijas vecuma
iedzīvotājiem par iespējām saglabāt psiho-emocionālo veselību.
Traumatisma kampaņa, kuras ietvaros Rīgas pilsētas sabiedriskā
transporta pieturvietās tika izvietoti informatīvi plakāti, lai pievērstu
iedzīvotāju uzmanību par to kur un kā visbiežāk gūst traumas vecāka
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!
gada gājuma cilvēki.

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

6.2.8.

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

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

2014.
2014.-2020.

Rīgas izglītības iestādēs tiek veikts atkarību profilakses darbs.
Notikušas 25 lekcijas speciālistiem ar mērķi atpazīt atkarības riskus un
simptomus. Mazināt iespējamās sekas, kas var skart pašnāvību un citas
darbības atkarību izraisošo vielu iespaidā.
Noticis publisko lekciju cikls rīdziniekiem “Personības attīstība un
savstarpējās attiecības”, kurā tika iekļauta tēma “Atkarības slimības
psiholoģiskie aspekti”.
Divi apmācību semināri psihologiem, sociāliem pedagogiem un
sociāliem darbiniekiem “Atkarība un līdzatkarība ģimenē”, viena
apmācība “Jauniešu datoratkarības intervence” un “Jauniešu
smēķēšanas intervece”. Novadītas 303 diskusijas un lekcijas 45 skolās,
iesaistot 4959 skolēnus.

RD LD
(sadarbībā ar
ārstnieciskā
profila
RP SIA )

2014.-2020.

PVO Tuberkulozes dienas ietvaros tika rīkota informatīva kampaņa,
kuras laikā iedzīvotājiem nedēļas garumā bija iespēja saņemt
konsultācijas par Tuberkulozes simptomiem ārstēšanu un profilaksi, kā
arī nepieciešamības gadījumā tika ņemts krēpu paraugs analīzēm.
Nedēļas garumā tika sniegtas 75 konsultācijas pa telefonu, 81
konsultācija klātienē pie speciālista, tika paņemti 56 krēpu paraugi,
apstiprināta 1 Tuberkulozes diagnoze.
PII pedagogiem noticis viens apmācību seminārs par infekciju slimību
profilaksi PII.

RD LD
(sadarbībā ar
citiem RD
nozaru
departamentie
m, pakalpojuma
sniedzējiem)

2014.-2020.

Noticis publisko lekciju cikls “Personības attīstība un savstarpējās
attiecības”, kurā iekļautās tēmas balstītas uz izpratnes veidošanu un
izglītošanu par emocionāli veselu savstarpējo attiecību veidošanu
ģimenē, tās ietekmi uz veselību, kā arī uzsverot vecāku būtisko lomu
bērnu un jauniešu uzvedībā un attīstībā.

28

6.2.9.

Kaitējuma mazināšanas
programmas īstenošana narkotisko
vielu lietotāju vidū

Grupu dzīvokļa izveidošana
personām ar psihiskās veselības
traucējumiem

RD LD
(sadarbībā ar
RSD)

7.1.2.

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

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

2014.pastāvīgi

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

2014.pastāvīgi

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

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

Jaunu dienas aprūpes centru

RD LD

!

Darbība
nenotiek

X

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
HIV profilakse un psiho-sociālie pakalpojumi narkotisko vielu
lietotājiem un viņu kontaktpersonām (speciālistu (sociālā darbinieka,
psihologa,
HIV
konsultanta)
konsultācijas).
Veikta
HIV
ekspresdiagnostika, apmainītas izlietotās šļirces un izsniegti
prezervatīvi.

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
U7.1.Nodrošināt dažādu mērķa grupu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus
2014.2014.gadā izveidots grupu dzīvoklis ar 14 vietām (Imantas 8.līnija 1, kpastāvīgi
3). 2015.gadā pakalpojums šajā grupu dzīvoklī sniegts 16 personām.
XXX

7.1.1.

7.1.3.

XXX

Nepietiekam
a darbība

2014.-2020.

Darbība
notiek
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Izpildes raksturojums

!

2014.pastāvīgi

Atbilstoši pieprasījumam 2014.gadā izveidoti divi dienas aprūpes
centri personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (Imantas
8.līnija 1, k-3 un Ludzas iela 43) ar 28 vietām. 2015.gadā pakalpojums
šajos dienas aprūpes centros sniegts 29 personām.

XXX

Atbilstoši pieprasījumam 2014.gadā no pašvaldības budžeta uzsākts
finansēt 10 papildu specializēto darbnīcu vietas. 2015.gadā šajās vietās
pakalpojums sniegts 13 personām.

XXX

2014.pastāvīgi
(Imantā),
2015.pastāvīgi
(Āgenskalnā),
2016.pastāvīgi
(Bolderājā)
2014.-

2015.gadā atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām tika izvirzītas citas
prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā.

2014.gadā Izveidots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs
(Imantas 8.līnija 1, k-3), kura ietvaros tiek sniegts dienas centra
pakalpojums pilngadīgam personām līdz 50 personām dienā.
2015.gadā šajā centrā pakalpojumu saņēma 514 personas.
XXX

!
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Atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām tika izvirzītas citas prioritātes

izveidošana personām ar demenci,
izvietojot tos visās Rīgas
priekšpilsētās

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

RD LD
(sadarbībā ar
RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

7.1.7.

7.1.11. Dienas centru izveidošana
bezpajumtniekiem
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pastāvīgi
(Vidzemes
priekšpilsētā),
2016.pastāvīgi
(Latgales
priekšpilsētā)
2016.pastāvīgi

sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā.

Tiek veiktas aktivitātes, lai pakalpojuma sniegšanu varētu uzsākt
2016.gada otrajā pusē.

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

2015.pastāvīgi

2015.gadā no pašvaldības budžeta līdzekļiem (valsts nefinansēti)
tehniskie palīglīdzekļi nodrošināti 16 personām (riteņkrēsls, pacēlāji).

2014.pastāvīgi

Pakalpojumu saņēma 180 personas.

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

2015.pastāvīgi

!

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

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

Atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām tika izvirzītas citas prioritātes
sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā.
!
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7.1.12. Dienas aprūpes centru izveidošana
bērniem

RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojuma
sniedzējiem)

7.1.13. Ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas iestādes
“Jauniešu māja” izveidošana

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

7.1.14. Atbalsta centru izveidošana
jauniešiem

7.1.15. Dienas aprūpes centru izveidošana
bērniem no sociālā riska ģimenēm

7.1.16. Izglītojošo un atbalsta grupu
nodrošināšana jaunajiem un
topošajiem vecākiem

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

!
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2014.pastāvīgi
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!

!

2015.

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

Reorganizācijas rezultātā RP BJC struktūrvienībās “Pārdaugava”
“Ezermala” un “Apīte” tiek nodrošināts jauniešu mājas pakalpojums
kopumā 63 jauniešiem.

XXX
2015.pastāvīgi

!

2014.-2016.
!
2014.pastāvīgi

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

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

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

2014.pastāvīgi

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

U7.2. Pilnveidot pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu kvalitāti
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7.2.1.

Vides pieejamības nodrošināšana
pašvaldības sociālo pakalpojumu
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RD LD, RSD,
Rīgas
patversme,
Rīgas sociālās
aprūpes centri,
RP BJC

2014. (RSD),
2015. (RP
BJC),
2016. (RP),
2017. (SAC
“Mežciems”
un
“Gaiļezers”)

Vides pieejamība tiek nodrošināta pakāpeniski atbilstoši pašvaldības
budžeta iespējām.

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

RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojumu
sniedzējiem)

2014.gadā par 10% palielināta aprūpes mājās un ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām
pakalpojuma cena. 2015.gadā par 12,1% palielināta aprūpes mājās
pakalpojuma cena un vidēji par 8.5% ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma
cena.

7.2.3.

Kvalitatīvu konsultatīvā atbalsta
pakalpojumu nodrošināšana
audžuģimenēm, aizbildņiem,
adoptētājiem

RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojumu
sniedzējiem)

2015.pastāvīgi
(ilgstošas
sociālās
aprūpes un
sociālās
rehabilitācijas
institūcijā
pakalpojuma
m)
2014.pastāvīgi

7.2.4.

Kvalitatīvu izglītojošo un atbalsta
pasākumu
nodrošināšana
ģimenēm un bērniem

2014.pastāvīgi

Pakalpojumu saņēma 344 personas.

7.2.5.

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

RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojumu
sniedzējiem)
RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojumu
sniedzējiem)

2014.pastāvīgi

Pakalpojumu saņēma 204 personas.

7.2.6.

Rīgas sociālo aprūpes centru
rekonstrukcija un attīstīšana
(multifunkcionālo centru izveide

RD LD, Rīgas
sociālās
aprūpes centri

2016.-2017.

Pakalpojumu saņēma 278 personas.
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Bolderājā – “Stella Maris” un esošo
SAC “Mežciems” un SAC
“Gaiļezers” rekonstrukcija)
U7.3. Nodrošināt motivējošu sociālo palīdzību
7.3.1.

7.3.2.

Bērnu dzimšanas atbalstīšana,
piešķirot bērna piedzimšanas
pabalstu
Priekšnoteikumu nodrošināšana
ikvienam Rīgas iedzīvotājam viņa
pamatvajadzību apmierināšanai
minimālā līmenī (pabalsts
garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai; dzīvokļa
pabalsts; citi pabalsti)

RSD

RSD

2014.pastāvīgi

Pabalstu saņēma 7475 personas.
XXX

2014.pastāvīgi

Personu skaits:
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai –
10 403;
dzīvokļa pabalsts –20 393;
pabalsts veselības aprūpei –4 329;
pabalsti audžuģimenēm –249;
pabalsti pilngadīgiem bāreņiem –474;
pabalsts pārtikas iegādei –11 310;
izglītības ieguves atbalstam – 2 349;
pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem – 3 274;
pabalsts mājokļa pielāgošanai –67;
pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai –296;
pabalsts simts un vairāk gadus sasniegušām personām –56;
pabalsts aizbildnim – 180;
pabalsts aizgādnim –748.
Darbspējīgi nestrādājoši RSD klienti, kas saņem sociālo palīdzību
vismaz trīs mēnešus pēc kārtas tiek iesaistīti sociālo prasmju
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. Savukārt 20
sociālie darbinieki sniedz konsultācijas un nepieciešamības gadījumā
uzsāk individuālu sociālo darbu ar personu, kura saņem sociālo
palīdzību un kurai ir grūtības iesaistīties darba tirgū un nodrošināt
savas pamatvajadzības, iesaistot personu dažādos līdzdarbības
pasākumos, atbilstoši risināmajai problēmai. 2015.gadā 297
darbspējīgām personām sociālā palīdzība tika atteikta, jo klients
nelīdzdarbojās. No tiem 117 klienti atteicās no sadarbības.
Atbalstu saņēma 1 568 personas.

XXX

7.3.3.

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

RSD

2014.pastāvīgi

7.3.4.

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

RSD

2014.pastāvīgi

XXX
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apbedīšanas pabalsts)
U7.4. Sekmēt iedzīvotāju iesaistīšanos darba tirgū
7.4.1.

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

RSD

2014.pastāvīgi

20 sociālie darbinieki strādāja ar 987 sociālajiem gadījumiem, risinot 1
550 darbspējīgu nestrādājošu vai viņu ģimenes locekļu sociālās
problēmas. Sociālo darbinieku un klientu sadarbības rezultātā
2015.gada beigās 51% jeb 501 no visām klientu lietām tika slēgtas ar
pamatojumu: atrasts algots darbs, sociālais gadījums atrisināts, klients
atteicies no sadarbības vai mainījis dzīvesvietu ārpus Rīgas pašvaldības
teritorijas.
Kopš 2013.gada RSD sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu
draugu apvienību “Apeirons”” nodrošina Motivācijas programmas
pasākumus ilgstošajiem bezdarbniekiem “Psihosociālā rehabilitācija
bezdarbniekiem”. Pakalpojuma ietvaros 46 ilgstošie bezdarbnieki
saņēma intensīvu personības spēka stiprināšanas pakalpojumu 3
mēnešu garumā. 7 ilgstošie bezdarbnieki pēc motivācijas programmas
turpināja saņemt atbalstu atbalsta grupā.
RSD 2015.gadā turpināja nodrošināt arī citus atbalsta pakalpojumus
klientiem - ilgstošajiem bezdarbniekiem: klientu – latviešu valodas
treniņgrupās iesaistījās 110 personas; 18 atbalsta grupās iesaistījās 232
personas; atkarības profilakses speciālistu konsultācijas saņēma 197
personas; narkologa konsultācijas saņēma 195 personas; 98 personas
saņēma psihologa individuālās konsultācijas un 237 personas iesaistījās
citos RSD dienas centru organizētos atbalsta pasākumos, piem. apguva
datora, svešvalodu prasmes, kā arī iesaistījās dažādās interešu
nodarbībās. RSD klienti, kuri saņem sociālo palīdzību vismaz trīs
mēnešus pēc kārtas tiek iesaistīti pašvaldības sabiedriskajos darbos,
darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas
pasākumos 12 stundas nedēļā (skat. arī U7.4.3.punktā)
Lai risinātu klientu komplicētās sociālās problēmas un palīdzētu
bezdarbniekiem iekļauties darba tirgū, tika nodrošināti dažādi sociālie
pakalpojumi, paredzot to saņemšanu kā klientu līdzdarbības
pienākumu (piem., atbalsta grupu pakalpojums, atkarības profilakses
speciālistu un narkologa konsultācijas, latviešu sarunvalodas apguves
grupas pakalpojums, motivācijas programma, psihologa konsultācijas
u.c.). Klienti tiek iesaistīti arī nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi” (skat. arī U7.4. 3.punktā).

34

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

7.4.2.

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

RD LD
(sadarbībā ar
RSD, NVO)

2014.pastāvīgi

RSD sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu apvienību
“Apeirons”” katru gadu kopš 2012.gada sniedz nodarbinātības atbalsta
pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, strādājot gan ar konkrēto
mērķa grupu, gan uzrunājot darba devējus. Kopš pakalpojuma
ieviešanas, personas ar invaliditāti uzsāka darbu visdažādākajās
profesijās (t.sk. datoroperators, dispečers, pavārs, virtuves darbinieks,
kasieris – pārdevējs, loģistikas centra krāvējs, sargs, apsargs, ēku
dežurants, strādnieks, sētnieks, arhīva darbinieks, iesaiņotājs,
garderobists, dežurants, apkopēja, skolotājs, interešu pulciņa
audzinātājs, sporta organizators, asistents, u.c.).
2015.gadā pakalpojumu saņēmušas 68 personas, no kurām 28
personas uzsākušas darba attiecības.

7.4.3.

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

RD LD
(sadarbībā ar
RSD)

2014.pastāvīgi

RSD sadarbībā ar 104 sadarbības organizācijām tika nodrošinātas 536
sabiedrisko darbu īstenošanas vietas Rīgā. Sabiedriskajos darbos tika
iesaistīti 650 darbspējīgi nestrādājoši sociālās palīdzības saņēmēji.
2015.gadā Rīgas pašvaldība sadarbībā ar NVA turpināja dalību aktīvajā
nodarbinātības pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”. Sešās
pašvaldība struktūrvienībās tika izveidotas 264 pagaidu darbu vietas,
kurās 4 mēnešus gadā savas darba un sociālās prasmes uzlaboja 831
bezdarbnieks.
Sadarbībā ar RSD nodrošināts 1 izbraukuma seminārs līdzatkarīgo
personu atbalsta grupu dalībniekiem. Seminārā iekļautās tēmas
balstītas uz izpratnes veidošanu un izglītošanu par emocionāli veselu
savstarpējo attiecību veidošanu ģimenē (piedalījušās 17 personas).

7.4.4.

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

RD LD
(sadarbībā ar
RSD)

2015.pastāvīgi

2015.gadā sagatavots granta programmas nolikuma projekts “Sociālās
atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana”, kas paredz sniegt
finansiālu atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, kā arī
komersantiem, kuri vēlas īstenot sociālas uzņēmējdarbības idejas.
RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
U8.1. Radīt un uzturēt cilvēkiem drošu pilsētvidi

8.1.1.

Apgaismojuma ierīkošana līdz šim
neapgaismotās pilsētas ielās

Izpilddirekcija
(AI)
RPA “Rīgas
gaisma”

2014.-2020.
2014.-2020.

Daugavmalas promenādes apgaismojuma turpinājums.
Dārziņu apkaimes apgaismojums.
X
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!

Izpilddirekcija
(ZI)

2014.-2020.

Apgaismojuma ierīkošana Mežaparka atpūtas parka teritorijā EUR 2
052.

Izpilddirekcija
(PI)
RD PAD

2014.-2020.

Lucavsalas atpūtas zonas apgaismojuma ierīkošanas turpinājums.

2014.-2020.

Izpilddirekcija
(AI)
RPA “Rīgas
gaisma”

2014.-2020.

Rīcības plānā veicamie pasākumi tiek iekļauti objektu/teritoriju
pārbūves darba uzdevumos, ja šie rīcības virzieni attiecas uz konkrēto
objektu/teritoriju.
Dārziņu apkaimē.

XXX

2014.-2020.

Rekonstruēts apgaismojums:
Vaļņu ielā no Audēju līdz 13.janvāra ielai;
Andromedas gatves dzīvojamā masīvā;
Esplanādes parkā;
Elizabetes ielā no Ausekļa līdz Pulkveža Brieža ielai,
Slokas ielā (Kalnciema iela - A.Grīna bulvāris);
Maskavas ielā 267a-237a un Rēznas ielas iekškvartālā.
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Pāles ielā 14 un Jaunciema
2.šķērslīnijā.

X

8.1.4.

Apgaismojuma ierīkošana
iekškvartālu dzīvojamo namu
teritorijās

Izpilddirekcija
(ZI)
Izpilddirekcija
(PI)
Izpilddirekcija
(AI)
RPA “Rīgas
gaisma”

2014.-2020.

XXX

2014.-2020.

!

2014.-2020.

!

2014.-2020.

Pilsētas apgaismes sistēmas
regulēšanas ieviešana

Izpilddirekcija
(ZI)

2014.-2020.

Izpilddirekcija
(PI)
RPA “Rīgas
gaisma”

2014.-2020.

Finansiālu apsvērumu dēļ, darbība nenotiek.
Ierīkots apgaismojums:
A.Deglava ielas slēpošanas trasē;
Uzvaras parkā;
Pļavnieku mikrorajona parkā.

X

8.1.5.

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

Finansiālu apsvērumu dēļ, darbība nenotiek.
Apgaismojuma ierīkošana Lucavsalas atpūtas zonā.

XXX

2014.-2020.
X
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Īstenoti 4 KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) projekti
K.Ulmaņa gatves, Maskavas ielas, Brīvības ielas un G.Zemgala gatves –
Varoņu ielas atsevišķos posmos – kopā 893 436 euro, t.sk., RD
līdzfinansējums 405 537 euro. Rezultātā nomainītas 1 099 nātrija
augstspiediena spuldzes uz LED gaismekļiem, kā arī uzstādītas 18
apgaismojuma vadības sistēmas (ieviesta apgaismojuma intensitātes
regulēšanas sistēma)

X

8.1.7.

Rīgas pilsētas videonovērošanas
sistēmas attīstība un uzturēšana

RPP

2014.pastāvīgi

RPP Videonovērošanas centra rīcībā ir 105 videonovērošanas kameras
sabiedriskās kārtības uzraudzīšanai pilsētas publiskajās vietās.
2015.gadā kameras ir izvietotas 3 parkos: Ģrīziņkalns –10 kameras,
Ziedoņdārzs – 9 kameras, Miera dārzs – 5 kameras, kā arī Valdeķu ielā
58, Rīgā, sociālā māja – 2 kameras.
RPP Videonovērošanas centra darbinieki 2015.gadā, Rīgā, ir fiksējuši
1783 likumpārkāpumus, tiesībsargājošām iestādēm procesuālo
darbību nodrošināšanai saglabāti un izsniegti 182 videoieraksti, pēc
pieprasījuma caurskatīti 399 videoieraksti.
Tehnisko projektu izstrādātāji projektējot tādu objektu kā Salu tilta un
LNMM rekonstrukciju, kā arī pilsētas teritoriju lielveikala “Maxima”
traģēdijas piemiņas vietā un Miera dārzā labiekārtošanu, pēc
pašvaldības policijas rekomendācijām izstrādāja tehniskos risinājumus
optimālākajam videonovērošanas kameru izvietojumam. Kopā ar ITC
speciālistiem tika sagatavotas tehniskās specifikācijas to tālākai
pieslēgšanai pilsētas Videonovērošanas centram.

8.1.8.

Drošības pasākumi pie/uz ūdeņiem

RPP

2014.pastāvīgi

Izglābti 4 slīgstoši cilvēki, veikti 9 glābšanas darbi uz ūdens, medicīniskā
palīdzība sniegta 24 cilvēkiem, pludmalē nomaldījušies 19 bērni, kuri
nodoti vecākiem. Veiktas 380 peldlīdzekļu pārbaudes; veiktas 760
makšķerēšanas nosacījumu ievērošanas pārbaudes; brīdinātas 67
persona ledus bīstamajā periodā; izņemti 469 nelikumīgi zvejas rīki.
Izņemto nelikumīgo zvejas rīku garums – 11 830 metri.

8.1.9.

Ārējā ielas apgaismojuma remonts
Dārziņu apkaimē

Izpilddirekcija
(AI) (sadarbībā
ar RPA “Rīgas
gaisma”)

2014.-2017.
X
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U8.2. Paaugstināt drošības uzturētāju darbības efektivitāti
8.2.1.

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

RPP

2014.pastāvīgi

8.2.2.

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

RPP

2014.pastāvīgi

8.3.1.

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

RPP

2014.pastāvīgi

2015.gadā iegādātas 6 jaunas transporta vienības, no kurām:
1) 3 vieglās automašīnas;
4) 3 laivu piekabes.
RPP personālsastāvu 2015.gada beigās veidoja 970 darbinieki, kas
ir 95,8% no kopējā štatu vietu skaita.
2015. gadā RPP darbinieki piedalījās 38 dažādu veidu kursos,
apmācībās un kvalifikācijas celšanas pasākumos, skaitliski lielākā daļa
(342 darbinieki) apguvuši Pašvaldības policijas taktiku (Saskarsme ar
krīzes stāvoklī nonākušām problemātiskām un agresīvām personām,
policijas auto patruļu darbinieku speciālā taktiskā sagatavošana),
vadošo darbinieku apmācībā efektīvā personāla vadība un motivācija,
kā arī dažāda veida darbinieku profesionālās kvalifikācijas apmācības.
2015.gadā tika ieviesta RPP mobilā aplikācija viedtālruņu lietotājiem,
ar kuru var ne tikai operatīvi sazināties ar policiju, bet arī fiksēt
pārkāpuma brīdi foto vai video formātā.
Kopā ar Valsts policiju veikti 9 reidi, kopējs darbs 772 masu pasākumu
nodrošināšanā.

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

8.5.1.

Atbildīgas un labvēlīgas iedzīvotāju
attieksmes pret mājdzīvniekiem
sekmēšana

RD MVD

Veiktas 2930 individuālas preventīvas pārrunas ar nepilngadīgajiem un
viņu vecākiem;
902 profilaktiski nepilngadīgo apsekojumi
dzīvesvietās; 621 reizes apsekotas nepilngadīgo pulcēšanas vietas un
vispārizglītojošo mācību iestāžu piegulošās teritorijas; notikuši 163
pasākumi sadarbībā ar citām institūcijām.

U8.4. Veidot sociālās programmas, lai mazinātu atkārtotu noziegumu izdarīšanu
U8.5. Risināt klaiņojošo dzīvnieku problēmu pilsētā
2014.pastāvīgi
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2015.gadā fizisko un juridisko personu informēšanai tika izgatavoti
bukleti par aktualitātēm kaķu un suņu turēšanas jautājumiem Rīgā.
Katru gadu tiek rīkota Rīgas pilsētas maznodrošināto un trūcīgo
iedzīvotāju suņu un kaķu sterilizācijas un eitanāzijas akcija, kas ietver
bezmaksas pakalpojumu Rīgas pilsētas attiecīga statusa iedzīvotājiem
Rīgas pilsētas veterinārmedicīniskās aprūpes prakses vietās. Šīs
programmas ietvaros 2015.gadā tika sterilizēti 359 kaķi un 22 suņi,

8.5.2.

Atbalsts dzīvnieku patversmēm

!
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!
savukārt eitanazēti 9 kaķi un 6 suņi.
2015.gadā uz dzīvnieku patversmēm tika nogādāti Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā izķerti 809 suņi un 397 kaķi, kas palikuši bez
saimniekiem. Saimniekiem vai privāto patversmju aprūpē tika
atdoti 514 suņi un 166 kaķi.
Bezsaimnieka kaķu sterilizācija – 2015.gadā tika sterilizēti/kastrēti un
nogādāti atpakaļ to dzīves vietā 1 359 bezsaimnieka kaķi.
Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu savvaļas dzīvnieku aprūpe – 2015.gadā
no Rīgas ielām tika paņemti 634 dzīvnieki.
Negadījumos
cietušo
un
slimo
bezsaimnieka
dzīvnieku
veterinārmedicīniskā aprūpe – 2015. gadā no Rīgas ielām tika
paņemti negadījumos cietuši 1984 kaķi un 77 suņi, no kuriem sniegta
veterinārmedicīniska palīdzība 1215 kaķiem un 54 suņiem, taču
eitanazēti vai miruši 769 kaķi un 23 suņi.
Klaiņojošo suņu izķeršana Rīgas administratīvās teritorijas robežās –
2015.gadā no Rīgas ielām tika izķerti 765 klaiņojoši suņi.

RD MVD
2014.-2020.

8.5.3.

Klaiņojošo dzīvnieku depopulācijas
veicināšana

RD MVD

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

2014.-2020.

RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
U9.1Veicināt nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda renovāciju
9.1.1.

Biežāk sastopamām tipveida ēku
sērijām renovācijas paraugprojektu
izstrādes organizēšana

REA

2014.-2015.

RPA “Rīgas
pilsētas
arhitekta birojs”
SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

2014.-2015.

!

Nebija biroja 2014.-2015. gada darba plānā.

2014.-2015.
!

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

REA
SIA “Rīgas

Darbība nav uzsākta, jo vadošais sadarbības partneris nav uzsācis
aktivitātes.

2014.-2015.

Paraugprojektu izstrādes organizēšana nenotiek, jo šobrīd LR EM
sagatavotais MK noteikumu projekts par valsts atbalsta nosacījumiem
energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
vēl nav apstiprināts un projektu iesniegumu pieņemšana vēl nenotiek.

2014.-2020.
2014.-2020.

Aktīva dalība semināros/pasākumos.
Darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums.

RNP

9.1.2.

Nav aktuāls saskaņā ar Energoefektivitātes likumu.

!
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renovācijā

!
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Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

pilsētbūvnieks”
RNP

Uzsākts darbs pie ESKO modeļa izveides, notikušas tikšanās un
informācijas apmaiņa ar RENESCO pārstāvjiem, tikšanās ar ERAB par
iespējamo sadarbību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanā,
piedalīšanās REA rīkotajā konferencē (informācijas uzkrāšana).

2014.-2020.

RP
9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

Pašvaldības uzņēmumu
piesaistīšana ESKO darbībai

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

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

2014.-2020.

RNP

2014.-2020.

REA

2014.-2020.

RNP

2014.pastāvīgi

Darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums.
!
Uzsākts darbs pie ESKO modeļa izveides, notikušas tikšanās un
informācijas apmaiņa ar RENESCO pārstāvjiem, tikšanās ar ERAB par
iespējamo sadarbību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanā,
piedalīšanās REA rīkotajā konferencē (informācijas uzkrāšana).

1.Sniegtas aptuveni 500 konsultācijas māju pilnvarotajām personām
un dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa
uzlabošanas un energoefektivitātes pasākumiem.
2.Informatīvo pasākumu (14 sanāksmēs, piedalījās 208 dalībnieki) un
prezentāciju (2 prezentācijas, piedalījās 23 dalībnieki) rīkošana
daudzdzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un to pilnvarotajām
personām
3.Kompleksi atbalsta pasākumi energoefektivitātes projektu
popularizēšanai:
1) Sagatavoti informatīvie materiāli:
- Buklets “Energoaudits – pirmais solis siltumenerģijas rēķinu
samazināšanai!”
- “Dzīvojamās mājas siltināšanas process”.
2) Sagatavota informatīva prezentācija RNP klientiem, kas tiek
pārraidīta Klientu apkalpošanas centru TV.
3) Izstrādāta prezentācija RNP klientiem pasākumā “Informatīvās
dienas” .
4) Sagatavoti informatīvi materiāli pasākumam “Atvērtās durvju
dienas" pie dzīvojamām mājām Finiera ielā 15, Rīgā; Bauskas ielā
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9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

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

REA

2014.-2020.

RNP

2014.-2020.

REA

2014.pastāvīgi

REA

2014.-2020.

Izpilddirekcija
(AI)

2015.-2020.

!
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!
51, Rīgā; Augusta Dombrovska ielā 49, Rīgā;
Ļermontova ielā 8, Rīgā.
5) Izstrādāti un ievietoti RNP mājas lapā:
- Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola paraugs par
energoaudita veikšanu;
- Dzīvokļu īpašnieku aptaujas lapas par energoaudita veikšanu
paraugs;
- Dzīvokļu īpašnieku aptaujas balsošanas protokola par
energoaudita veikšanu paraugs.
6) Publikācijas par siltināšanas jautājumiem RNP mājas lapā: 28.09.
2015. par atvērto durvju dienām pie nosiltinātajām mājām; 25.09.
2015. par Ļermontova ielu 8; 23.07.2015. par Ļermontova ielu 8;
16.07.2015. par iespējām siltināt mājas, piesaistot ERAF;
09.07.2015. par Augusta Dombrovska ielu 49; 02.07. 2015.par
siltināšanas iespējām.
7) 30.09.2015. notika “Atvērto durvju diena” pie nosiltinātās mājas
Finiera ielā 15, Rīgā.
2015.gadā daudzdzīvokļu māju energoauditu un energosertifikātu
izstrādes organizēšana bija apturēta pamatojoties uz jaunas veidnes
energoauditiem izstrādes, kas tiks pieņemta 2016.gada sākumā.
1) Sagatavoti 125 pieteikumi energoauditu veikšanai.
2) Izstrādāti 38 energoaudita pārskati.

XXX

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

Esošās situācijas daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju rajonos
izvērtēšana un to sanācijas un

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
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humanizācijas rīcības plānu
sagatavošana

!
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!

2014.-2020.

Uzsākts darbs pie Iecirkņu dzīvojamo māju segmentēšanas sistēmas
izveides – izveidots Sabiedrības pārvaldībā esošo dzīvojamo māju
dalījums sešās grupās (A,B,C,D,E,F).

RNP
RPP

9.2.2.

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

Izpilddirekcija
(ZI)
Izpilddirekcija
(AI)
Izpilddirekcija
(AI)

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

Pastiprināta policijas patrulēšana apkaimēs/ daudzdzīvokļu māju
rajonos (Ķengarags, Pļavnieki, Purvciems, Mežciems, Jugla, Imanta,
Zolitūde, Ziepniekkalns u.c.) sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.
Regulāras teritoriālo pārvalžu priekšnieku tikšanās ar apkaimju
iedzīvotājiem, izpilddirekciju organizētajās sanāksmēs. Patruļu skaita
palielināšana optimizējot esošo resursu izmantošanu. Transportlīdzekļu
vadītāju saukšana pie administratīvās atbildības par stāvēšanas un
apstāšanas noteikumu neievērošanu iekšpagalmu teritorijās tikai
pamatojoties uz iedzīvotāju sūdzībām.
2016.

!
!

2014.-2020.

RD ĪD

2014.-2020.

RD MVD

2014.-2020.

Uzstādīts “SLITA” veloturētājs pie Mazjumpravmuižas drupām.
Uzstādīti 183 soli (63 Pļavnieku parkā, 16 Daugavas promenādē, 24
Aglonas ielā, 3 Krāsotāju ielā, 9 Krīdenera dambī, 16 Mazjumpravas
muižā, 9 Dārziņu parkā, u.c.), 63 atkritumu urnas (5 Dārziņu parkā, 5
Ikšķiles ielā, 13 Pļavniekos,
17 Mazjumpravmuižā, 6 Krīdenera dambī), 7 atkritumu savākšanas
vietas ar atkritumu šķirošanu Dārziņu apkaimē.
Izveidots viens suņu pastaigu laukums Pļavniekos.

Tiek kontrolēts, lai tiktu noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu starp atkritumu radītājiem un atkritumu
apsaimniekotājiem
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2015.
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2014.-2020.
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!
1.Atkritumu maksas samazināšanas nolūkā, tiek uzstādīti dalīto
atkritumu konteineri, uzstādīti 174 dalīto atkritumu konteineri.
Uzstādītas 109 jaunās piestiprināmās pie sienas atkritumu urnas.
2.Tiek veikts monitorings adresēs, kur ir uzstādīti dalītie konteineri un,
pēc iespējas, notiek cieto sadzīves atkritumu apjomu optimizācija.
Tiek optimizēts atkritumu izvešanas grafiks.
3.Pastāvīgi tiek nodrošināta teritoriju sanitārā uzkopšana un ieviesti
iekšējās kontroles mehānismi pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai.
Veikta objektu sanitārās kopšanas kontrole, veicot apsekošanas
objektos un sastādot aktus.
4.Notiek nolietoto soliņu demontāža. Uzstādīti jauni soliņi par Rīgas
pašvaldības līdzekļiem.
2015.gadā izgatavoti un dzīvojamo namu pagalmos uzstādīti 175 soliņi.
Iekārtota bruģēta ielu tirdzniecības vieta Mīlgrāvī ar diviem segtiem
tirdzniecības galdiem.
160 atpūtas soliņu uzstādīšana Rīgas Kurzemes rajona un Zemgales
priekšpilsētas administratīvajā teritorijā.

XXX

9.2.3.

Kvalitatīvu un drošu rotaļlaukumu
nodrošināšana

RNP

2014.-2020.

Notiek nolietoto bērnu rotaļu laukumu elementu demontāža. Jauni
rotaļu laukumi tiek uzstādīti tikai pēc dzīvokļu īpašnieku atļaujas (nav
pietiekama aktivitāte).

9.2.4.

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

RNP

2014.-2020.

1.Turpinās darbs pie transportlīdzekļu novietošanas kārtības
uzlabošanas.
2.Siltajā gadalaikā notiek dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu
zālāju zonu kopšana un atjaunošana.
3.Pēc pieprasījuma tiek veikta dzīvokļu īpašnieku informēšana par
teritoriju labiekārtošanu un stāvlaukumu izveidošanas iespējām.

9.2.5.

Iekškvartālu brauktuvju, trotuāru
un pievedceļu stāvokļa apzināšana
un to renovācija

Izpilddirekcija
(AI)

2015.pastāvīgi

Iekškvartālu, piebraucamo ceļu asfaltēšana 36 471 m², ietvju
bruģēšana 8 395,8 m² platībā (Zeltiņa/Seska, Dārzciema/ Nīcgales,
Dārzciema 121), zālāja veidošana 4314 m². Ielu seguma bedrīšu
remonts 106 m² – nepilnā tehnoloģija, 545 m² – pilnā tehnoloģija.

RD ĪD

2015.pastāvīgi
2015.pastāvīgi

RD SD

43

9.3.1.

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

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

9.4.2.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
apsaimniekojamo īpašumu
infrastruktūras uzturēšana un
uzlabošana
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Izpilddirekcija
(ZI)

2014.pastāvīgi

Atjaunots iekškvartālu, satiksmes joslu un ietvju segums 30 130 m².
Bedrīšu remonts iekškvartālos 576 m².

Izpilddirekcija
(PI)

2014.pastāvīgi

Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana.

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

2014.pastāvīgi

RNP

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

U9.3. Veicināt mājokļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem
2014.pastāvīgi

RD LD

RD MVD

9.4.1.

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Sadarbībā ar RSD speciālistiem tiek izsniegtas atļaujas dzīvokļu
pielāgošanai iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem
Personu ar funkcionāliem ierobežojumiem dzīvojamās mājas uzstādīti
7 pacēlāji.
67 personām piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai.
No klientiem nav saņemti pieprasījumi par atbalsta risinājumiem.

!
Pacēlāju ierīkošana nav RD MVD kompetencē.
Rindā uz servisa dzīvokļiem reģistrētas 58 pers./ģimenes.

X

U9.4. Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo mājokļu renovāciju un infrastruktūras uzturēšanu un uzlabošanu
2014.Notiek iedzīvotāju izvietošana no ēkām Prūšu 25A, Valmieras 24 un
pastāvīgi
Katrīnas 18.
X
Pabeigta iedzīvotāju izvietošana no ēkas Dolomīta 1 un izstrādāts ēkas
pārbūves projekts. Pabeigta iedzīvotāju izvietošana no ēkām Bauskas
189, Mangaļsalas 21.
SIA “Rīgas
2014.Sadarbībā ar RD MVD un RD dotajiem uzdevumiem
pilsētbūvnieks”
pastāvīgi
RNP
2014.Veiktie darbības virzieni:
pastāvīgi
1. Pārvaldāmo māju veicamo kārtējo remontdarbu apjoma un
efektivitātes paaugstināšana.
2. Elektroapgādes sistēmas kvalitatīvas tehniskās uzturēšanas
nodrošināšana un jaunu tehnoloģiju ieviešana.
3. Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu
nodrošināšana pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās un
pamatpakalpojuma kvalitātes uzlabošana.
RD MVD
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!
4. Dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārņemšana
RNP apkalpošanā un vienotās rādījumu attālinātas nolasīšanas
sistēmas ieviešana RNP pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu mājās,
kurās trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība.
5. RNP pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju atbilstības nodrošināšana
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē
ugunsdrošības prasības.
6. Ēku numuru zīmju uzstādīšana.
7. Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas nodrošināšana.
8. Tehniskās apsardzes un piekļuves kontroles risinājumu ieviešanas
veicināšana RNP pārvaldīšanā esošajās mājās.

9.4.3.

9.4.4.

Atbalsta instrumentu ieviešana
daudzdzīvokļu māju renovācijas
veicināšanai
Turpināt aktīvu iesākto
daudzdzīvokļu māju renovācijas
veicināšanu, nodrošinot
nepieciešamo informāciju,
konsultācijas un citus atbalsta
pasākumus

RP

2014.pastāvīgi

REA

2014.pastāvīgi
(REA)
2014.-2020.

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”
RNP

9.4.5.

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

REA

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

EIC darbojas.

Dzīvojamo ēku Rīgā, Ieriķu ielā 28 un Aglonas ielā 35, k-1 renovācija.

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi
(REA)

Skatīt aktivitāti 9.1.5.
Netiešās aktivitātes.

Sadarbībā ar iedzīvotājiem tiek dotas atļaujas dzīvokļu uzlabošanai
vienkāršotās atjaunošanas procesu ietvaros. Sadarbībā ar RD MVD tiek
risināts jautājums par veco logu nomaiņu ar jauniem PVC materiāla
logiem

2014.-2020.
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9.4.6.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
kompleksā renovācija

RNP

2014.pastāvīgi

SIA “Rīgas namu
pārvaldnieks”

2014.pastāvīgi
(REA)

!

Ēku tehniskā apsekošana

RNP

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
2015.gadā paveikti darbi 5,668 milj. EUR (ar PVN) apmērā
(provizoriskie dati):
- Apkures sistēmas – 6;
- Bēniņu siltināšana – 35;
- Cauruļu siltumizolācija – 35;
- Kāpņu telpu durvju uzstādīšana – 249;
- Jumti – 139;
- Karstais ūdens- 102;
- Logi – 285;
- Sienu siltināšana – 7;
- Siltummezglu iekārtu maiņa – 136.
2015.gadā pabeigta ES projektu ieviešana:
1. Ļermontova ielā 8 veikta bēniņu un pagraba pārsegumu siltināšana,
cokola siltināšana, jumta seguma nomaiņa, visu ārsienu siltināšana,
kāpņu telpas durvju un logu nomaiņa u.c. darbi.
2. Augusta Dombrovska ielā 49 veikta pagraba pārseguma siltināšana,
cokola siltināšana, ēkas ārsienu siltināšana, ieejas durvju renovācija,
vējtvera iekšējo durvju nomaiņa, dzīvokļu veco koka logu un kāpņu
telpas logu nomaiņa pret jauniem, bēniņu siltināšana, jumta
renovācija, apkures sistēmas renovācija u.c. darbi.

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

9.4.7.
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Darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums.
!

2014.pastāvīgi

Izstrādāti 47 neatkarīgo ekspertu tehniskās apsekošanas atzinumi.
Noslēgti līgumi par 30 objektu tehnisko projektu izstrādi.
Iecirkņa namu pārziņi patstāvīgi veic dzīvojamo māju apsekošanu,
sastādot apsekošanas dokumentāciju.
Tiek nodrošinātas inženieru tehniski-vizuālās apsekošanas un
monitorings.
U9.5. Paplašināt pašvaldības īres un sociālo mājokļu fondu
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9.5.1.

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

9.5.2.

Ērtas pašvaldības īres un sociālo
dzīvokļu piešķiršanas kārtības
nodrošināšana

9.5.3.

Pašvaldības dzīvojamā fonda
paplašināšana (t.i., pašvaldības īres
dzīvokļi) saskaņā ar Rīgas
pašvaldības dzīvojamā fonda
attīstības programmu 2014.2018.gadam

9.6.1.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
pārvaldīšanā esošā dzīvojamā
fonda monitoringa sistēmas
izstrādāšana
SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
pārvaldīšanā esošā dzīvojamā
fonda monitoringa sistēmas
izstrādāšana

!

Darbība
nenotiek

Rezultāts nav
sasniegts

X

Nepietiekam
a darbība
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XXX
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Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

2014.pastāvīgi

Notiek tehnisko noteikumu saņemšana un skiču projekta izstrāde
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecībai Stūrmaņu ielā 31, k-3,
Mežrozīšu ielā 39; 41; 43; 45.

MVD

2014.pastāvīgi

Notiek mājas daļas pārbūve Mārupes ielā 39, kur plānots 31 dzīvoklis
piešķiršanai palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanai ietvaros.

MVD

2014.pastāvīgi

2015.gadā izīrētas 437 dzīvojamās telpas, t.sk. īres – 274, sociālās –
163.
Iedzīvotāji savam kārtas numuram var sekot līdzi pašvaldības portālā.

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

2014.-2018.

Rekonstrukcijas projektu īstenošana dzīvojamām ēkām Rīgā, Ieriķu ielā
28 un Aglonas ielā 35, k-1.

RNP

2017.

Izveidots RNP apkalpojamo māju saraksts, kurā ir apkopota un tiek
aktualizēta pamatinformācija par katru dzīvojamo māju. Datu bāze tiek
lietota uzņēmuma vajadzībām.

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

2014.

Izveidota klientu apkalpošanas
apzināšanai un uzraudzībai.

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

U9.6. Izstrādāt dzīvojamā fonda monitoringa sistēmu

9.6.2.

9.7.1.

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

U9.7. Veicināt iedzīvotāju attieksmes un negatīvā pieraduma maiņu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos
RD MVD
2014.pastāvīgi
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sistēma

nepieciešamo

darbu

9.7.2.

Informatīvo iedzīvotāju sapulču
organizēšana daudzdzīvokļu mājās,
kas atrodas pašvaldības
pārvaldījumā

RNP

2014.pastāvīgi

RNP

2014.pastāvīgi

!
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Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
1. Klientu attieksmes monitoringa sistēma.
2015. gadā tika veiktas divas klientu aptaujas – viena klātienē Klientu
apkalpošanas centros (marts-decembris, aptaujāti aptuveni 500
klienti), otra telefoniska (visa gada garumā, aptaujāti aptuveni 3500
klienti). Galvenie aptaujas rezultāti:
1) Klātienē atbildi uz interesējošo jautājumu saņem 95 % aptaujāto
klientu; 2) Zvanot uz vienoto informatīvo tālruni, atbildi uz
interesējošo jautājumu saņem 32 % aptaujāto klientu; 3) 77 %
aptaujāto klientu atzinīgi novērtē klientu apkalpošanas speciālistu
attieksmi, darba kvalitāti, zināšanas, kompetenci, precizitāti; 4) 55 %
aptaujāto klientu vienoto informatīvo tālruni 8900 neizmanto; 5) 82 %
aptaujāto klientu apmierināti ar atbildēm, kas sniegtas uz rakstveida
iesniegumiem; 6) 85 % aptaujāto klienti norāda, ka atbildes uz
rakstveida iesniegumiem sniegtas noteiktajā termiņā.
2. RNP reputācijas uzlabošanas aktivitātes saskarsmē ar klientiem un
sabiedrību. Uzņēmuma mājas lapas pārveidošanas projekta process mājas lapas vienkāršošana, papildināšana un restrukturizācija.
Uzņēmuma pārstāvju intervijas masu medijos un sociālajos tīklos.
Uzņēmuma aktualitāšu publicēšana masu medijos. Preses relīžu
izsūtīšana masu medijiem, aktualitāšu publicēšana uzņēmuma mājas
lapā www.rnparvaldnieks.lv, e-vidē www.e-parvaldnieks.lv (pēc
nepieciešamības). Informācijas izsūtīšana uzņēmuma klientiem,
izmantojot www.e-parvaldnieks.lv. Informācijas publicēšana sociālajos
tīklos www.twitter.com un www.draugiem.lv. Atbilžu sniegšana
sociālajos tīklos pēc nepieciešamības.
1. Sniegtas aptuveni 500 konsultācijas māju pilnvarotajām personām
un dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa
uzlabošanas un energoefektivitātes pasākumiem.
2. Juridisko konsultāciju sniegšana klientiem:
- Sniegtas 316 konsultācijas par kopības lēmumu pieņemšanu
- Pārbaudīts 2163 sagatavoto kopsapulču lēmumu protokolu
tiesiskums.
3. Dzīvojamo māju pilnvaroto pārstāvju (167 personas) apmācības
atbilstoši RNP apstiprinātajām mācību programmām.
4. Informatīvo sapulču organizēšana (līdz 50) dzīvokļu īpašniekiem
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kas atrodas pašvaldības
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!
pārvaldījumā.

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

9.8.1.

“Radi Rīgu” publiskās ārtelpas
projektu ieviešana

REA

2014.pastāvīgi

RD PAD

2014.-2020.

Izpilddirekcija
(AI)

2014.-2020.

Izpilddirekcija
(ZI)
Izpilddirekcija
(PI)
RD PAD
RD PAD

2014.-2020.

RD PAD

2014.-2020.

RD PAD

2015.-2020.

U9.8. Veicināt publiskās ārtelpas revitalizācijas pasākumus

9.8.2.
9.8.3.

9.8.4.

9.8.5.

Miera ielas attīstības projekts
Mūkusalas ielas krasta
promenādes rekonstrukcijas
projekts
Esplanādes, Viesturdārza,
Kronvalda parka un Aldara parka
rekonstrukcijas projekts
Latviešu strēlnieku laukuma
rekonstrukcijas projekts

Projektā “Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcija” 2015.gadā veikta
satiksmes modelēšana Āgenskalna tirgus laukumam pieguļošajā
teritorijā.
Iekšpagalmu TALKU sakopšanas darbu atbalsts.

!

2014.-2020.

!

2016.-2020.
2014.-2020.

!

Tiek izskatītas finansējuma piesaistes iespējas
2015.gadā veikta teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, sabiedrības
iesaistes aktivitātes, kā arī projekta metu konkursa nolikuma izstrāde.
Konkursu plānots izsludināt 2016.gada II ceturksnī.
2015.gadā veikta parka teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, organizēta
sabiedrības iesaistes aktivitātes, noticis darbs pie konkursa nolikuma
izstrādes.

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

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

RD PAD

2014.-2020.

RD PAD Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja un Pilsētvides
attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja ir
deleģētas un regulāri piedalījušās vairākās Rail Baltica Centrālās
dzelzceļa stacijas izpētes ekspertu darba grupas sanāksmēs, kurās

49

10.1.2. Pasažieru prāmju satiksmes
attīstība starp Rīgu un citām
pilsētām
10.1.3. Rīgas starptautiskās autoostas
attīstības veicināšana

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

!
izskatīti pēc Satiksmes ministrijas pasūtījuma Personu apvienības
“AECOM Rail Baltica Latvia Central Station Joint Venture” veiktās
izpētes “Rail Baltica dzelzceļa līnijas integrācija Rīgas centrālā
multimodālā sabiedriskā transporta mezglā – tehniskā risinājuma
izstrāde” materiāli. RD PAD speciālisti ir detalizēti to izskatījuši un
2015.gada decembrī sagatavojuši komentārus un piezīmes par “Rail
Baltica dzelzceļa līnijas integrācija Rīgas centrālā multimodālā
sabiedriskā transporta mezglā – tehniskā risinājuma izstrāde” ietvaros
sagatavoto izpētes gala ziņojumu.
Finanšu līdzekļi no RBP daļēji, pārējie no privātuzņēmējiem. Līgums
starp RBP un Tallink Latvija par kuģošanas līnijas nodrošināšanu starp
Rīgu – Stokholmu 3 reizes nedēļā.
Tiek strādāts pie projekta “Multimodāla transporta mezgla izbūve
Torņakalna apkaimē”, kas nodrošinās MMTM, tai skaitā, autoostas
izveidi Torņkalnā
Šobrīd tiek izstrādāts darba uzdevums kanālmalas un pazemes pilsētas
pārbūves tehniskā projekta izstrādei.
Sadarbība ar Eiropas dzelzceļa līnijām pie Rail Baltica projekta izstrādes

RBP

2014.pastāvīgi

RD PAD

2015.-2020.

RD PAD;
RD PAD

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

10.2.1. Rīgas Ziemeļu transporta koridora
izbūve

RD PAD

U10.2. Attīstīt tranzīta infrastruktūru atbilstoši Eiropas transporta tīkla
(TEN-T) plāniem
2014.-2020.

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

RD SD

10.1.4. Kanālmalas rekonstrukcijas
projekta izstrāde
10.1.5. Starptautiskās lidostas “Rīga” ērtas
sasniedzamības nodrošināšana ar
Rīgas centru

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

X
2014.pastāvīgi
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2015.gada noslēgumā izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora
1.posma tehniskais projekts (būvprojekts). Noris darbs pie ES
līdzfinansējuma piesaistes Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma
būvniecības uzsākšanai.

!
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Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

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).
Nav piešķirts finansējums.
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

!
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!

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 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
11.1.1. 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

RD SD

11.1.2. Esošās satiksmes infrastruktūras
tehniskā stāvokļa un satiksmes
drošības uzlabošana, veicot
satiksmes infrastruktūras objektu
būvniecību un rekonstrukciju
Tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi:

RD SD

2014.pastāvīgi

Kolektors Krasta ielā ir izbūvēts, Viestura prospektā finanšu trūkuma
dēļ nav realizēts.

X
2014.pastāvīgi
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-

Salu tilta komplekss: satiksmes
pārvads pār Krasta ielu;

-

Salu tilta komplekss: Salu tilts pār
Daugavu;

XXX

-

Salu tilta komplekss: Salu tilts pār
Mazo Daugavu;

XXX

-

Salu tilta komplekss: satiksmes
pārvads Lucavsalā;

-

Salu tilta komplekss: estakāde pār
Bieķengrāvi Kārļa Ulmaņa gatvē;

Darbība
nenotiek

X

Satiksmes pārvada rekonstrukcija
pār dzelzceļu Kārļa Ulmaņa gatvē;

Nepietiekam
a darbība

XXX
-

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)
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XXX

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;
-

Nav piešķirts finansējums. Šāds objekts netiks būvēts.

!
Nav piešķirts finansējums. Zemāk minētie objekti netiks būvēti.

!
!
!

!
!
!
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-

-

-

!

-

Turaidas ielas rekonstrukcija;

-

Krimuldas ielas rekonstrukcija;

-

Dandāles ielas rekonstrukcija;

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

Rezultāts nav
sasniegts

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

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;

-

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
!
!
!

!

!

Nav piešķirts finansējums, līdz ar to objekts netiks būvēts.

!

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:

Darbi notiek pa posmiem pieejamā finansējuma robežās.

-

Zolitūdes ielas caurteku var pārbūvēt tikai kopā ar Akācijas ielas
pārbūvi.

54

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

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)
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-

11.1.4. Satiksmes drošības uzlabošanas
pasākumu veikšana:
- luksoforu rekonstrukcija un
būvniecība;
- regulējamu gājēju pāreju
izveidošana;
- redzamības pilnveidošana pie
gājēju pārejām un krustojumiem;
- brauktuvju sašaurināšana un
drošības saliņu izbūve pie gājēju
pārejām;
- gājēju drošības barjeru
uzstādīšana;
- dzīvojamo zonu izveide;
- automobiļu pieļaujamā braukšanas
ātruma samazināšana;

X

RD SD

2014.pastāvīgi

RD SD

2014.pastāvīgi

Nav piešķirts finansējums.
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- u.c. pasākumi
Pilsētas ielu seguma periodiskā
atjaunošana:
- 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

RD SD

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

2014.pastāvīgi

Netiek realizēti projekti finansējuma trūkuma dēļ.

!

XXX
!
XXX
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-

-

-

!

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

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX
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

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

!

!

!
!

!

XXX

Lāčplēša iela no Satekles ielas līdz
Gogoļa ielai
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Komentāri (izpilde pārskata gadā)

-

Vietalvas iela no Matīsa ielas līdz
Piedrujas ielai
Artilērijas iela no Tērbatas ielas līdz
Krišjāņa Barona ielai
Bultu iela no Lokomotīves ielas līdz
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

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

!
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XXX

!

XXX

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

!
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Komentāri (izpilde pārskata gadā)

-

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)
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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
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

Atjaunots segums posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Zirņu ielai.

Vanšu tilts
Vecmīlgrāvja 6.līnija no Melīdas
ielas līdz Vecāķu prospektam
Zālīša iela
Miķeļa iela
Juglas iela no Kvēles ielas līdz
Malienas ielai

!
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-

-

-

-

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX
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

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

!

!

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

!
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Komentāri (izpilde pārskata gadā)

-

-

Rubeņu iela
Pakalniešu iela
Salamandras iela
Ainažu iela
Bērzaunes iela
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

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts
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Komentāri (izpilde pārskata gadā)
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!

XXX

-

!

Izpilddirekcija
(AI)

2015.pastāvīgi

Ielu tīkla sakārtošana sadarbībā ar attiecīgo kompetenču iestādēm –
pievadi pie Mazjumpravmuižas teritorijas Daugavas krastmalā.

61

!

lietojumā esošā ielu tīkla,
attīstība un uzturēšana

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

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
Daugavas promenādes turpinājums – asfalts 630 metri garumā.

Izpilddirekcija
(ZI)

2014.pastāvīgi

Izpilddirekcija
(PI)
RPB

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

RD SD

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

RD PAD

11.1.7. Uzmērījumu veikšana pilsētas ielu
segumu periodiskās atjaunošanas
darbu apjomu kontrolei

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

RPB

2014.pastāvīgi

11.2.1. Autostāvvietu infrastruktūras
attīstīšana un autostāvvietu
izvietojuma optimizēšana

SIA „Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

11.2.2. Ar autostāvvietu pakalpojuma
sniegšanu saistīto pakalpojumu
uzlabošana

SIA „Rīgas
satiksme”

Ceļa seguma remonts piebraucamajam ceļam pie Bābelītes ezera 1293
m².
Granīta apmaļu remonts skvērā pie Ugunsdzēsības muzeja 11m².
Ceļa seguma atjaunošana ceļam uz bērnu rotaļu pilsētiņu Mežaparkā
11 259 m².
Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana.
1. Papildu apgaismojuma ierīkošana gājēju pārejās (būvprojektos).
2. Detālplānojumu izstrādes ietvaros sadarbība ar attiecīgajām
institūcijām noteikumu izstrādē par satiksmes infrastruktūras un gājēju
ielu tīkla pilnveidošanu un attīstību.
3. Adresācijas sakārtošanas projekta ietvaros tiek pārskatīts un
pilnveidots ielu tīkls.

2015.gadā notikušas divu ekspertu konsultācijas – ainavu arhitekta un
transporta plānošanas speciālista konsultācijas Rīgas vēsturiskā centra
publiskās ārtelpas attīstības plānošanas specifisko jautājumu
risināšanai.
RD SD aktivitāšu ietvaros, pēc saņemtās informācijas tiek veikti darbi.

U11.2. Pilnveidot pašvaldības autostāvvietu sistēmu

11.2.3. Transportmijas sistēmas stāvparku
un ar tiem saistīto pakalpojumu
attīstīšana. Nodrošināta

RD SD
2014.-2020.

RD SD
SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

2014.-2020.

Stāvparka un autostāvvietas nodrošināšana Ulbrokas ielā 13.
XXX
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informācijas pieejamība par
transportmijas sistēmas stāvparku
pakalpojumiem un autostāvvietu
pakalpojumiem

SIA “Rīgas
satiksme”)

11.3.1.

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

SIA “Rīgas
satiksme”

11.3.2.

Informācijas par sabiedriskā
transporta un autostāvvietu
pakalpojumiem pieejamības
uzlabošana iedzīvotājiem
ZGT ieviešanas Rīgā projekta
2.posma realizācija (4.tramvaja
maršruta pielāgošana ZGT
parametriem un ZGT iegāde,
apakšstaciju un kabeļu
saimniecības rekonstrukcija 6. un
11.tramvaja maršrutos,
ražošanas ēku rekonstrukcija
Brīvības ielā 191)
2.tramvaja maršruta pielāgošana
ZGT parametriem, jaunu ZGT
iegāde
2.tramvaja jaunās līnijas izbūve
līdz starptautiskajai lidostai
“Rīga”, iekļaujot to esošā

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

2014.-2020.

U11.3. Nodrošināt ērtus, ātrus, pieejamus, drošus un videi draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus
2014.-2020.
Veiktas izmaiņas:
- 122 autobusu kustības sarakstos;
- 12 tramvaju kustības sarakstos;
- 61 trolejbusu kustības sarakstos.
Gada laikā ieviesti vairāki stāvēšanas aizliegumi, izmaiņas signālplānos
un citi uzlabojumi, kas uzlabo sabiedriskā transporta kustību.
Uzstādītas vairāk nekā 270 jaunas papildplāksnes pieturvietās,
Nomainīti vairāk kā 120 pieturvietu nosaukumi, lai tie atbilstu
patiesajai situācijai pilsētvidē.
Izveidota sabiedriskā transporta josla Aleksandra Čaka ielā no Ērgļu
ielas līdz Zemitānu tilta galam.
SIA “Rīgas
2014.-2020.
satiksme”

SIA “Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

SIA “Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

SIA “Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.
!
Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.
!
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11.3.6.

11.3.7.

11.3.8.

11.3.9.

11.3.10.

11.3.11.

11.3.12.

tramvaju maršrutu tīklā
(2.tramvaja maršruta
pagarinājums), jaunu ZGT iegāde
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
7.tramvaja maršruta pagarināšana
līdz Rumbulai (Šķērstes ielas un
Mazjumpravas ielas rajonā), jauna
tramvaju depo izbūve un jaunu
ZGT iegāde
Infrastruktūras modernizācija
(sliežu ceļi, vilces apakšstacijas,
kontakttīkls, kabeļtīkls). Civilā
būvniecība, luksofori, satiksmes
vadības centrs, transportmijas
sistēma, pieturvietas, depo
būvniecība (ZGT)
Tramvaja līnijas pagarināšana līdz
Berģiem

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

SIA “Rīgas
satiksme”

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

2014.-2020.

Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.
!

SIA “Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

SIA “Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.
!
Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.
!

SIA “Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

SIA “Rīgas
satiksme”
SIA “Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

SIA “Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

!

Projekts tiks realizēts atbilstoši pieejamajam finansējumam.

2014.-2020.

2015.gadā veiktas tarifa izmaiņas un uzlabota atlaižu sistēma
pasažieriem, kas sabiedrisko transportu izmanto regulāri.
Elektroniskajā norēķinu sistēmā tika ieviesti 2 jauni biļešu veidi (2
secīgu brīvdienu biļete un 5 dienu biļete, kas jāizmanto 10 dienu laikā
pēc biļetes aktivizēšanas), kuru pārdošana sāksies pēc attiecīga
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11.3.13.

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

11.3.14.

Multimodālā transporta mezgla
izbūve Torņakalnā

11.4.1. Nepārtrauktas un pakāpeniskas
velosatiksmes sistēmas
(velosatiksmes infrastruktūra,
informācija, izglītība) attīstības
veicināšana, integrējot to kopējā
pilsētas transporta infrastruktūrā,
prioritāri uzlabojot velosatiksmes
drošību pilsētas centrā:

-

-

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

2014.-2020.

RD PAD

2017.-2019.

RD SD

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
saskaņojuma no Rīgas domes saņemšanas.
Aktīva darbība 2015.gadā nenotiek, taču RP SIA “Rīgas satiksme”
nodrošina pilnu pieeju e talona projektam un ir atvērta sadarbībai ar
VAS “Latvijas dzelzceļš”.

X

2015.gadā ir uzsākts darbs pie tehniski ekonomiskā pamatojuma
izstrādes Torņakalna teritorijai.

U11.4. Attīstīt velosatiksmes sistēmu un integrēt to kopējā satiksmes infrastruktūrā
2014.pastāvīgi

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
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11.novembra krastmalu;
- velosatiksmes infrastruktūras
izbūve ielu, tiltu, satiksmes
pārvadu, tuneļu būvniecības un
rekonstrukcijas ietvaros
11.4.2. Velonovietņu tīkla attīstības un
multimodālas pārvietošanās
veicināšana. Drošu velonovietņu
ierīkošana velobraucēju pieprasītās
vietās, sasaiste ar stāvparkiem,
sabiedrisko transportu, dzelzceļa
transportu

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

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

2014.-2020.

Ir izveidota sabiedriskā transporta braukšanas josla Aleksandra Čaka
ielā, kura, atbilstošie jaunajiem Ceļu satiksmes noteikumiem
2016.gadā varēs tikt pārveidota par pirmo sabiedrisko joslu, kurā būs
atļauts braukt arī ar velosipēdu. Ieviešana RD SD kompetencē.

RD SD

2014.-2020.

Finansējuma trūkums tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanai

SIA “Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

2016.gadā plānots uzsākt jaunas sistēmas lietošanu jaunās telpās.

RD SD

2014.-2020.

2014.-2020.
U11.5. Attīstīt „inteliģento” satiksmes vadības sistēmu

11.5.1. Satiksmes vadības centra darbības
pilnveidošana

11.5.2. Luksoforu adaptīvās vadības
ierīkošana Brīvības gatvē un
Maskavas ielā

11.6.1. Atbalsta programmas pārejai uz
atjaunojamiem energoresursiem
transporta sektorā un
nepieciešamās infrastruktūras
nodrošināšana
11.6.2. Elektromobiļu ātrās uzlādes tīkla
shēmas izstrādāšana, izmantojot
pielāgotu RP SIA “Rīgas
satiksme” infrastruktūru
11.6.3. Publisko uzlādes punktu
ierīkošana

Ir lauzts līgums ar projektētājiem, jo nespēja izstrādāt projektu sakaru
līnijai Brīvības gatvē, kas ir priekšnoteikums luksoforu adaptīvās
vadības ierīkošanai. 2016.gadā tiks izsludināts jauns iepirkums
projektēšanai.
U11.6. Sekmēt jaunāko tehnoloģiju, ekonomiski izdevīgu transporta pakalpojumu attīstību
2014.-2020.
Tiek izstrādāti divi starptautiski projekti.
!

REA,
SIA “Rīgas
satiksme”,
RD SD
RD RD, REA, SIA
“Rīgas
satiksme”

2014.

RD, REA, SIA
“Rīgas

2014.pastāvīgi

XXX
Tiek izstrādāts projekts.
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elektromobiļiem, izmantojot
pielāgotu RP SIA “Rīgas
satiksme” infrastruktūru

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

Rezultāts nav
sasniegts

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Izpildes
termiņš vai
periods

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

satiksme” un
privātstruktūras

11.6.4. Elektromobiļu izmantošanas
palielināšana pašvaldības
tehniskajos dienestos

RD, SIA “Rīgas
satiksme”
RNP

2014.pastāvīg
2014.

11.6.5. Ūdeņraža tehnoloģiju un kurināmā
elementu izmantošana pilsētas
sabiedriskajā transportā

RD, SIA “Rīgas
satiksme”

2014.pastāvīgi

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

RD SD

2014.pastāvīgi

SIA “Rīgas
satiksme”

2014.-2020.

Saimnieciskajā darbībā tiek lietoti divi automobiļi (iegādāti projekta
“Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā –
atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”
ietvaros).

U11.7. Nodrošināt vides pieejamību

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

RD SD,
SIA “Rīgas
satiksme”

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

RD MVD,
RD SD

Personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, grūtniecēm un personām
ar maziem bērniem (tajā skaitā ar bērnu ratiņiem) pielāgots
sabiedriskais transports – elektrificētais transports 68%.

U11.8. Veikt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par satiksmes infrastruktūras un organizācijas attīstību
2014.-2020.
Realizētas 3 sociālās kampaņas – par brauciena reģistrāciju, par
pieklājību, par kustības kavējumiem.
Uzlabota komunikācija ar klientiem, mājas lapā izveidojot sadaļu
“Sazinies ar mums”.
XXX

U11.9. Veicināt iekšējo ūdeņu kuģošanas, teritoriju un infrastruktūras attīstību
2014.pastāvīgi
RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
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RD SD piedalās starpnozaru komisijā “Virszemes ūdens objektu un ar
to saistīto sauszemes teritoriju un inženierbūvju iznomāšana”.

12.1.1. Saskaņošana kurināmā maiņai
objektos pēc pieprasījuma

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
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Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes
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pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

U12.1. Veicināt ogļu izmantošanas nomaiņu mājsaimniecībās ar dabasgāzi vai atjaunojamiem energoresursiem
RPB
2014.Tiek respektēta pasūtītāja vēlme modernizēt apkures sistēmu.
pastāvīgi
RD MVD
2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

12.1.2. Informācijas sagatavošana un
izplatīšana par kurināmā maiņas
lietderību

RD MVD

12.2.1. Siltumtīklu rekonstrukcija

AS “Rīgas
siltums”,
REA

12.3.1. Jauno patērētāju un perspektīvo
attīstības teritoriju pieslēgšana
centralizētajai siltumapgādei

AS “Rīgas
siltums”,
attīstītāji

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

REA

2014.pastāvīgi

AS “Rīgas
siltums”

2014.pastāvīgi

AS “Rīgas
siltums”

2014.pastāvīgi

U12.2. Turpināt siltumtīklu rekonstrukciju un nomaiņu, samazinot siltumenerģijas zudumus tīklos
2014.Netiešas aktivitātes.
pastāvīgi

U12.3. Veicināt jaunu patērētāju un perspektīvo attīstības teritoriju pieslēgumu centralizētajai siltumapgādei
2014.pastāvīgi

Norisinās plānošanas darbi pie jaunas koncepcijas izstrādāšanas.

U12.4. Ieviest centralizētās aukstumapgādes pakalpojumu

U12.5. Veicināt elektropārvades sadales sistēmu sakārtošanu
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12.5.1. Informācijas lapu un citu
skaidrojošo materiālu
sagatavošana un izplatīšana
ievietošanai interneta vidē par
nepieciešamību sakārtot
daudzdzīvokļu māju iekšējos
elektrosadales tīklus un drošību
12.6.1. Gāzes infrastruktūras izbūve

REA

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
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Rezultāts
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daļēji

Atbildīgie
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Rezultāts
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Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

2014.pastāvīgi
XXX

AS “Latvijas
gāze”,
attīstītāji

U12.6. Veicināt perspektīvo attīstības teritoriju nodrošināšanu ar gāzes infrastruktūru
2014.pastāvīgi

U12.7. Nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus
12.7.1. Projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Rīgā, 4.kārta” aktivitātes:
- ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu paplašināšana Mārupē;
- ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu paplašināšana Katlakalnā;
- ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu paplašināšana Bolderājā;
- ūdens sagatavošanas stacijas
izbūve Baltezerā
12.7.2. Ūdens ieguve un ražošana

SIA “Rīgas
ūdens”

2014.-2015.

Izbūvēta centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma Mārupē
(Bieriņu apkaimē), Bolderājā un Katlakalnā.

XXX

Izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija Baltezerā dzelzs un mangāna
atdalīšanai.
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.

Notiek būvprojektu izstrāde

2015.-2020.

Notiek būvprojektu izstrāde

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

Nodrošināta ūdens sagatavošana procesa operatīvāka un drošāka
vadībai.

XXX
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12.7.3. Tīrā ūdens spiediena un plūsmas
nodrošināšana:

Darbība
nenotiek

!

Nepietiekam
a darbība

X

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

XXX

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

SIA “Rīgas
ūdens”

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

Dzeramā ūdens rezervuāru
atjaunošanas programma
12.7.4. Tīrā ūdens pārvalde

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

2015.-2017.

Notiek projekta izstrāde, realizācija 2017. gadā

2014.-2018.
Tiks uzlabota ūdens kvalitāte un piegādes drošība.
SIA “Rīgas
ūdens”

2014.-2020.

12.7.4.1. maģistrālo ūdensvadu
rekonstrukcijas:
-

-

maģistrālā ūdensvada zemtekas
2XDN500 Mīlgrāvja kanālā
rekonstrukcija

2015.

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

līdz 2017.g.

Uzlabota ūdenspiegādes drošība Vecmīlgrāvja, Vecāķu iedzīvotājiem.
XXX

-

ūdensapgādes tīklu izbūve
Lauvas ielas, Matīsa ielas rajonā

2016.

-

Krustpils iela un Asotes iela

2019.

-

Daugavgrīvas iela

2019.

Notiek būvdarbi, mērķis:
1. Uzlabot Ķengaraga mikrorajona ūdensapgādes drošību-nodrošinot
mikrorajonam divpusēju ūdens piegādi
2. Veicināt ūdens kustību caurulēs, lai paaugstinātu ūdens kvalitāti pie
patērētāja.
Izbūvēts, notiek nodošana ekspluatācijā, uzlabota ūdensapgādes
drošība Rīgas centrā.

!
!
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Atlikts uz 2020.-2022 gadu. Atrodas RAIL BALTIC trases zonā
Atlikts uz 2020.-2022. gadu.

-

Augusta Deglava un Vagonu iela

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX
2017.

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
!
Saistībā ar Daugavas stadiona pārbūvi, būvprojekta izstrāde atlikta

12.7.4.2. Sadalošo ūdensvada tīklu
atjaunošana
- Maltas iela
- Gramzdas iela

2014.-2020.

Turgeņeva iela

2017.

-

2014.
2014.

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

2016.

12.7.4.4. Stratēģisko ūdensapgādes
sistēmas aizbīdņu nomaiņa un
ūdens zonu izveide

līdz 2020.g.

12.7.5. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
paplašināšana
Jaunu ūdensvada un kanalizācijas
tīklu paplašināšana Čiekurkalna
apkaimē
12.7.6. Kanalizācijas notekūdeņu
novadīšana
12.7.6.1. Pašteces cauruļvadu
atjaunošana

XXX
XXX
Pabeigta būvprojekta izstrāde, būvdarbi plānoti 2017. gadā.
Būvdarbi pabeigti, nodots ekspluatācijā.
XXX

SIA “Rīgas
ūdens”

Mērķis – ātri un operatīvi veikt ūdensvada tīkla pārslēgumus, izslēgt
bojātos ūdensvada posmus ar pēc iespējas mazāku ietekmi uz klientu.
2015.gadā nomainīti 1646 aizbīdņi.
2016.gadā plānots nomainīt 1636 aizbīdņus.
Plānots uzsākt projektēšanu 2018.-2019. gadā

2014.-2017.
!

SIA “Rīgas
ūdens”

2014.-2017.

-

Vesetas iela

2018.

-

Šarlotes iela

2015.

-

Ventspils iela

2016.

Vesetas ielas 1.kārtas būvdarbi ir pabeigti, nodots ekspluatācijā.
Notiek būvprojekta izstrāde Vesetas ielas 2. un 3.kārtai, būvdarbi
plānoti 2017.-2018. gadā.
XXX
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!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

-

Ķemmdziju iela

2017.

Notiek būvprojektu izstrāde

-

Vienības gatve

2017.

Notiek būvprojektu izstrāde

12.7.6.2. Kanalizācijas kolektoru
renovācija:

SIA “Rīgas
ūdens”

2014.-2015.

Kanalizācijas kolektoru renovācija ar beztranšejas metodi, lai novērstu
avāriju iespēju.

XXX
-

Bāriņu iela

-

Pētersalas iela posmā no
Sermuliņu ielas līdz Eksporta ielai

XXX

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

XXX
XXX

-

12.7.6.4. Kanalizācijas sūkņu staciju
rekonstrukcija:
Flotes iela 1

SIA “Rīgas
ūdens”

2014.-2018.

SIA “Rīgas
ūdens”

2014.-2020.

Darbi pabeigti, nodots ekspluatācijā.
XXX

Darbi pabeigti, nodots ekspluatācijā.

-

Ūdeļu iela 4A

Darbi pabeigti, nodots ekspluatācijā.

-

Augusta Deglava iela 69A
Daugavgrīvas iela 101

Darbi pabeigti.

-

Ilūkstes iela 14

Būvdarbi uzsākti.

-

Dammes iela 4A

Darbi pabeigti, notiek nodošana ekspluatācijā.

-

Spulgas iela 6

Būvdarbi uzsākti.
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12.7.7. Notekūdeņu attīrīšana Kompleksu
notekūdeņu attīrīšanas procesu
attīstīšana un dūņu
apsaimniekošanas optimizācija

SIA “Rīgas
ūdens”

2015.-2019.

12.7.8. Lietusūdens kanalizācijas
atdalīšana no sadzīves kanalizācijas
sistēmas

RD SD
(sadarbībā ar
SIA “Rīgas
ūdens”)

2014.-2020.

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
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)
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
12.7.17. Augstrozes ielas un Atlasa ielas
krustojumā kolektora Ø 400 mm
būvniecība (L=250 m)

RD SD

2014.-2020.

RD SD

2014.-2017.

RD SD

2014.-2017.

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

XXX
RD SD

2014.-2020.

RD SD

2014.-2020.

RD SD

2014.-2020.

!
!

RD SD

2014.-2020.

RD SD

2014.-2017.

RD SD

2014.-2020.

!

Var izbūvēt tikai pēc kolektora “Siriuss” izbūves. Kopumā trūkst
finansējuma.
Var izbūvēt tikai pēc kolektora “Siriuss” izbūves. Kopumā trūkst
finansējuma.
Trūkst finansējuma.

Trūkst finansējuma.
!
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12.7.18.

12.7.19.

Ūdens kvalitātes kontrole pirms
novadīšanas pilsētas
lietusūdens kanalizācijas tīklā

Nelegālo pieslēgumu lietusūdens
kanalizācijas tīklam likvidēšana

2014.-2020.

RD SD

2014.pastāvīgi

RD MVD

2015.-2016.

X

!

Darbība
nenotiek

RD SD

XXX

Nepietiekam
a darbība

2014.-2020.

Darbība
notiek

RD MVD

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
RD MVD veic nepieciešamās analīzes, saņemot sūdzības par
piesārņojumu lietus notekūdeņu sistēmās. RD MVD sniedz
priekšlikumus uzņēmumu atļaujām piesārņojošo darbību veikšanai,
iekļaujot arī nosacījumus par lietus notekūdeņu attīrīšanu pirms
novadīšanas vidē vai pilsētas lietus notekūdeņu sistēmā, kā arī
nosacījumus attīrīšanas kvalitātei un pārbaužu biežumam. RD MVD
veic nelikumīgu, neattīrītu sadzīves notekūdeņu novades vietu
meliorācijas sistēmā (kas ir lietus notekūdeņu novades) tīkla
sastāvdaļa) likvidēšanu.

U12.8. Nodrošināt videi draudzīgas atkritumu saimniecības attīstību
12.8.1. Atkritumu šķirošanas iespēju
nodrošināšana tuvu dzīvesvietai
Četru lielgabarīta un šķiroto
atkritumu savākšanas laukumu
izbūve
12.8.2. Viena bioloģiski kompostējamo
atkritumu laukuma izveidošana
katrā Daugavas pusē
12.8.3. Atkritumu saimniecības radītā
vides piesārņojuma samazināšana

!

RD MVD

2016.
!

Izpilddirekcija
(AI)

2014.-2016.

RD MVD

2014.-2016.

SIA “Rīgas
satiksme”
Izpilddirekcija
(ZI)

2014.-2016.

Bija paredzēts, ka 2015.gadā tiks izstrādāti un pieņemti MK noteikumi,
kuros būs noteikti nosacījumi ES fondu piesaistīšanai atkritumu
apsaimniekošanai, it īpaši atkritumu šķirošanai un pārstrādei, joprojām
minētie noteikumi nav pieņemti. Noteikumu pieņemšanas gadījumā
tiks pieprasīts līdzfinansējums laukumu izbūvei.
Getliņu poligonā ir izveidota atkritumu šķirošanas rūpnīca, kā rezultātā
tiek atšķiroti bioloģiski noārdāmie atkritumi, kuri tiek noglabāti
biošūnās. Pašreiz notiek diskusijas LR VARAM līmenī par minētās
darbības pielīdzināšanu bioloģiski kompostējamo atkritumu pārstrādei.
Teritoriju sakārtošana un sadzīves atkritumu šķirošanas tradīciju
nostiprināšana, 7 vietas ar atkritumu šķirošanu Dārziņu apkaimē
(Dārziņu parkā, Jāņogu/Taisnā iela, Līņu/Sakņu iela, Jāņogu/Dārziņu
iela, 31A galapunktā, Sakņu/Dārziņu iela, Taisnā/Dārziņu iela.
2015. gadā savākti un nodoti pārstrādei nelegāli izgāzti azbesta
atkritumi 1,650 t, laku krāsu atkritumi 0,184 t, naftas atkritumi 0,402 t.
Tiek veicināta atkritumu šķirošana. Ikgadēji samazinās nešķiroto
sadzīves atkritumu īpatsvars kopējā atkritumu daudzumā.
Likvidētas 12 nesankcionētas atkritumu izgāztuvju vietas un izvesti
atkritumi.

2014.-2016.
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12.8.4. Sadzīves bīstamo atkritumu
nodošanas vietu tīkla
paplašināšana, 8 sadzīves bīstamo
atkritumu nodošanas punktu
izvietošana

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

13.1.2. Atbalsts inovatīvu enerģētikas un
energoefektivitātes tehnoloģiju
projektiem ar integrētām IKT un
atjaunojamo energoresursu
piesaisti
13.1.3. Pilotprojektu realizēšana zema
enerģijas patēriņa vai pasīvajām
ēkām
13.1.4. Atbalsta programmas dzīvojamo
ēku energoefektivitātei un pārejai
uz atjaunojamiem
energoresursiem

Izpilddirekcija
(PI)
RD MVD

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX
2014.-2016.

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
!

2014.-2016.

2012.gadā un 2013.gadā izveidoti 7 sadzīves bīstamo atkritumu
nodošanas punkti. 2017.gadā plānota vēl viena sadzīves atkritumu
nodošanas punkta izveide.

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
U13.1.Veicināt siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas, iekārtas un risinājumus
REA un
2014.-2020.
Apstiprināts gada pārskats.
sadarbības
partneri

REA

2014.pastāvīgi

2015.gadā iesniegti 4 projekti, kas netika apstiprināti.
!

RP

2014.-2020.

Nav pieejami finanšu instrumenti.
!

REA
SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”
RNP

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

2015.gadā iesniegti 4 projekti, kas netika apstiprināti.
!
!

Darbība nav uzsākta, jo nav finansējuma.
1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fasādes atjaunošanas darbu projektu
iesniegumu sagatavošana un iesniegšana ERAF līdzfinansējuma
saņemšanai siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem. Plānotās rīcības
aktīva veikšana nav iesākta, jo RNP plānojot konkrētus pasākumus ir
nepieciešams balstīties uz 2014.-2020. gadu plānošanas periodā
plānotā pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
dzīvojamās ēkās” normatīvo regulējumu un apstiprinātiem ieviešanas
nosacījumiem. Šobrīd LR EM sagatavotais MK noteikumu projekts par
valsts atbalsta nosacījumiem energoefektivitātes paaugstināšanai
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13.1.5. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoauditu un energosertifikātu
izstrādes organizēšana

REA

2014.pastāvīgi

SIA “Rīgas namu
pārvaldnieks”
sadarbībā ar LR
EM

Pēc
iedzīvotāju
lēmuma par
ēkas
siltināšanas
nepieciešamī
bu
2013.-2020.

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

!

RD ĪD

2014.-2020.

RD ĪD

2014.-2020.

RD ĪD

2014.-2020.

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās vēl nav apstiprināts un projektu
iesniegumu pieņemšana vēl nenotiek. Saskaņā ar publiski izskanējušo
informāciju, MK noteikumi varētu tikt apstiprināti 2016.gada sākumā
un pieteikšanās pieejamajam finansējumam varētu sākties aprīlī. Pēc
MK noteikumu apstiprināšanas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu
īpašnieki varēs lemt par mājas atjaunošanu, piesaistot ERAF
finansējumu. ERAF finansējumu iespējams piesaistīt tikai tad, ja tiek
veikta kompleksa dzīvojamās mājas atjaunošana, t.i. tiek panākts
iespējami zemāks siltumenerģijas patēriņš.
2. Kompleksu atbalsta pasākumu īstenošana energoefektivitātes
projektu popularizēšanai skatīt 9.1.5.
Ir veikti 40 energoauditi.
1) Sagatavoti 125 pieteikumi energoauditu veikšanai.
2) Izstrādāti 38 energoaudita pārskati.

!
U13.2. Nodrošināt pašvaldības iestāžu ēku renovāciju

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

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums
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Darbība nav uzsākta, jo nav finansējuma.

13.3.1. Aprīkot sabiedriskās un
daudzdzīvokļu ēkas ar LED
tehnoloģijām

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

RD ĪD
RPA “Rīgas
gaisma”

REA

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

U13.3. Ieviest energoefektīvu apgaismojumu sabiedriskās ēkās un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
2014.pastāvīgi
2014.Nepietiekama iniciatīva – RPA “Rīgas gaisma” pamatfunkcijās ietilpst
pastāvīgi
pilsētas ielu, parku un citu publiskai lietošanai paredzētu telpu ārējā
!
apgaismojuma ekspluatācija un remonts.
U13.4. Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu
2014.- 2020.
Netiešas aktivitātes.

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana
U14.1. Revitalizēt degradētās teritorijas un objektus
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
14.1.3. Pastāvīgu finansējuma avotu
graustu sakārtošanai (fonda)
izveide
14.1.4. Visu graustu ar reālu sabiedriskās
drošības apdraudējumu likvidēšana
14.1.5. Citu graustu skaita samazināšana
(t.sk. vidi degradējošu un pilsētas
ainavu bojājošu)

RPB

2014.pastāvīgi

RD ĪD

2014.pastāvīgi

RD ĪD

2014.pastāvīgi

RD ĪD

2014.-2020.

RD ĪD

2014.pastāvīgi

Dalība RD Vidi degradējošu būvju komisijā.

RPB

1. Dalība RD Vidi degradējošu būvju komisijā.
2. Rīgas pilsētas būvinspekcijai notiek sadarbība ar:

RD ĪD par graustu un citu vidi degradējošu objektu
piespiedu sakārtošanu Rīgā;

2014.pastāvīgi
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!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!


Izpilddirekcija
(ZI)

2014.pastāvīgi

14.1.6. Pieostas apkaimju degradēto
teritoriju revitalizācijas pasākumi

Izpilddirekcija
(AI)

2016.-2020.

2014.pastāvīgi
2016.-2020.

14.1.7. Andrejsalas teritorijas revitalizācija

Izpilddirekcija
(ZI)
Izpilddirekcija
(PI)
RD PAD

patērētāju tiesību aizsardzības centru apsekojot
būvobjektus būvniecības laikā;

valsts darba inspekciju, apsekojot būvobjektus būvniecības
laikā;

vidi degradējošu, sabrukušu un cilvēku drošību apdraudošu
būvju klasificēšanas un prioritāšu noteikšanas darba grupā
(Graustu vērtēšanas komisija), piemērojot Būvniecības
likuma 21.pantu.
Piespiedu izpildes komisijas lēmumu rezultātā sakārtots viens
namīpašums un 7 teritorijas, izsūtīti 130 brīdinājumi, kā rezultātā
nojaukti 15 un sakārtoti 4 grausti.
Darbs ar graustiem saskaņā ar RD normatīviem dokumentiem.
Regulārs monitorings par Rīgas Centra administratīvajā teritorijā
esošajiem objektiem – graustiem.
!
Buļļupes krasta atpūtas zonas uzturēšana un labiekārtošana.

2016.-2020.

!
U14.2. Nodrošināt piesārņoto teritoriju sanāciju

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

RD MVD

2014.-2020.

14.3.1. Noslēgto zemes nomas līgumu
nosacījumu izpildes kontrolēšana

Izpilddirekcija
(AI)
Izpilddirekcija
(ZI)

2015.pastāvīgi
2015.pastāvīgi

2015.gadā veikts papildu pētījums par piesārņojuma raksturu un
izplatību Sarkandaugavas kanālā, sagatavots finanšu pieprasījums
2016.gada budžetā Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekta izstrādei.
2016.gadā izstrādāts Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekts.
Izstrādāts Kīleveina grāvja sanācijas projekts.
Rekultivētas atkritumu izgāztuves - “Kleisti” un Deglava izgāztuve.
U14.3. Veicināt ģimeņu dārziņu kvalitatīvu izmantošanu
Rumbulas, Dārziņu, Šķirotavas apkaimju saslēgto mazdārziņu līgumu
kontrole (11 mazdārziņu biedrības).
Kontrolēta 541 mazdārziņu un 46 cita veida pagaidu zemes nomas
līgumu nosacījumu izpilde.
U14.4. Veikt preventīvus pasākumus plūdu risku mazināšanai
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14.4.1. 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
14.4.2. Applūstošo teritoriju aizsargāšana

14.4.3. Novadgrāvju un caurteku tīrīšana,
atjaunošana

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

Izpilddirekcija
(ZI)
RD MVD

2014.pastāvīgi
2015.pastāvīgi

RD SD

2015.pastāvīgi

RD MVD

2014.-2016.,
pastāvīgi

X

!

Darbība
nenotiek

Izpilddirekcija
(AI)
RD MVD

XXX

Nepietiekam
a darbība

2015.-2020.

Darbība
notiek

RD PAD

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
2015.gadā ir sagatavotas projektu idejas projektu priekšatlasei
finansējuma saņemšanai no SAM 5.5.1
“Pielāgošanās klimata
pārmaiņām, samazinot plūdu un krasta erozija riskus” un iesniegtas LR
VARAM.

!
!

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

!
Nepietiekamā finansējuma dēļ darbs tiek veikts tikai vietās, kur
veidojas avārijas situācijas. Budžeta ietvaros iztīrīti 300 m (novākts
koku un krūmu apaugums, iztīrīta un padziļināta gultne) un pagaidu
sabiedriskajos darbos algoto nodarbinātības ietvaros no krūmu
apauguma iztīrīti 4000 m grāvju Zolitūdē, Kleistos, Trīsciemā, Dārziņos.
Caurteku aizsērējuma samazināšanai 2016. uzstādītas aizsargrestes uz
10 caurtekām.
Tiek veikta regulāra caurteku zem ielām tīrīšanu.
U14.5. Nodrošināt efektīvu kapsētu apsaimniekošanu

14.5.1 Sauso un bojāto koku zāģēšana,
ārpus kapavietām esošās teritorijas
kopšana un savlaicīgas atkritumu

2015.gadā nozāģēti 210 sausie un bojātie koki. Sakopjot ārpus
kapavietām esošās teritorijas, tika izvesti 63 350 m³ atkritumu.

X
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izvešanas nodrošināšana
14.5.2. Kapsētu teritoriju labiekārtošana
jaunu apbedījumu vietu ierādīšanai
un kolumbāriju izveidošanai
14.5.3. Kapsētas konteineru uzstādīšana
zaļo atkritumu savākšanai un
apmeklētāju informēšana par
atkritumu šķirošanu

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

RD MVD

RD MVD

X

!

Darbība
nenotiek

Nepietiekam
a darbība

!

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

X

2014.-2016.,
pastāvīgi

Izpilddirekcija
(ZI)

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

Izpilddirekcija
(PI)

2014.pastāvīgi

RD MVD

2014.pastāvīgi

SIA “Rīgas meži”

2014.pastāvīgi

RD MVD
(sadarbībā ar
citām
pašvaldībām)

2015.

SIA “Rīgas meži”

15.1.3. Jauna dabas aizsardzības plāna
izstrāde dabas parkam „Piejūra”

2014.-2016.,
pastāvīgi

XXX

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
2015.gadā kapsētu teritorijās sagatavotas un ierādītas 1 474 jaunas
apbedījumu vietas.
Izstrādāts un saskaņots projekts kolumbārija būvniecībai II Meža
kapsētā.
Lāčupes kapsētā bija uzstādīti konteineri zaļo atkritumu savākšanai,
tomēr apmeklētāji nebija atsaucīgi un ieinteresēti atkritumus šķirot.

RV15 Laba vides kvalitāte
U15.1. Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas, apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu (t.sk. ūdensmalas)
Izpilddirekcija
2014.Sistemātisks darbs – apsekojot un pēc vajadzības veicot remontus
(AI)
pastāvīgi
pavisam 43 rotaļu laukumiem. 2015.gadā jauni rotaļu laukumi nav
uzstādīti.
RD MVD

15.1.2. ĪADT labiekārtošana un
apsaimniekošana saskaņā ar dabas
aizsardzības plāniem

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

2015.gadā RD MVD veica celiņu un citus remontdarbus Akadēmijas
laukumā, Arkādijas parkā, Kobes dārzā un Kronvalda parkā.

Izgatavoti un dzīvojamo namu pagalmos uzstādīti 175 soliņi.
Uzstādīti jauni rotaļlaukumi Brīvības ielā 266, Biķernieku ielā 230 un
Pāles ielā 14.
Tiek uzturēti un remontēti rotaļelementi 35 rotaļu laukumos.
Sistemātisks darbs. 160 atpūtas soliņu uzstādīšana Rīgas Kurzemes
rajona un Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā.
Tiek veikti izpilddirekcijas apsaimniekošanā esošo bērnu rotaļu
laukumu ierīču un aprīkojuma renovācijas un atjaunošanas darbi.
Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT labiekārtojums
(putnu novērošanas tornis, takas, laipas, informatīvie stendi,
robežzīmes, atkritumu urnas).

Ņemot vērā, ka DP „Piejūra” atrodas 3 pašvaldību teritorijās (Rīgas
pilsēta, Carnikavas nov., Saulkrastu nov.), Dabas aizsardzības pārvalde
to ir iekļāvusi teritoriju sarakstā, kam prioritāri izstrādājams dabas
aizsardzības plāns līdz 2020.g. par ES struktūrfondu līdzekļiem.
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15.1.4. Dabas parku labiekārtošana
saskaņā ar dabas aizsardzības
plāniem

SIA “Rīgas meži”

2014.pastāvīgi

15.1.5. Jaunu un videi draudzīgu
apstādījumu uzturēšanas
tehnoloģiju ieviešana

SIA “Rīgas meži”

2014.pastāvīgi

15.1.6. Apstādījumu kopšanas
mehanizācijas līmeņa uzlabošana

SIA “Rīgas meži”

2014.pastāvīgi

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

SIA “Rīgas meži”

2014.pastāvīgi

15.1.8. Periodiska dekoratīvo stādījumu un
to elementu (ziemciešu dobes,
krūmu grupas, dzīvžogi)
atjaunošana
15.1.9. Nodrošināt apstādījumu teritorijas
un ar tām saistīto labiekārtošanas,
aktīvās atpūtas un rekreācijas zonu
un elementu savlaicīgu kopšanu un
uzturēšanu
15.1.10. Informācijas sistēmas par Rīgas
pilsētas parkiem izveidošana

SIA “Rīgas meži”

2014.pastāvīgi

SIA “Rīgas meži”

2014.pastāvīgi

SIA “Rīgas
meži”, RD MVD

2014.-2017.

15.1.11.

Rīgas pilsētas kultūras un
atpūtas zonas “Mežaparks”
apsaimniekošana

RD sadarbībā ar
SIA “Rīgas meži”

2014.pastāvīgi

15.1.12.

Mežaparka turpmākās attīstības
nodrošināšana – lokālplānojuma
realizācija

RP

2014.-2020.

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

Koku monitorings nepietiekams, kas daļēji ir RD MVD kompetences
jautājums.
Aizsargājamo koku monitorings ir Rīgas pilsētas būvvaldes kompetence

Sadarbībā ar RD MVD.
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15.1.13.

Kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšana un pilnveidošana

X

!

Darbība
nenotiek

XXX

Nepietiekam
a darbība

2014.pastāvīgi

Darbība
notiek

Izpilddirekcija
(AI)

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
Mazjumpravmuižas izpētes, projektēšanas un labiekārtojuma darbu
turpināšanas
process.
Ir
izstrādāts
tehniskais
projekts
Mazjumpravmuižas dzirnavu ēkas jumtam – nojumei.

RD MVD
SIA “Rīgas meži”
Izpilddirekcija
(ZI)
15.1.14. Vides kvalitātes uzlabošana

Izpilddirekcija
(AI)

2014.pastāvīgi

RD MVD

2014.pastāvīgi

SIA “Rīgas meži”

2014.pastāvīgi

Sagatavota projekta ideja par Mangaļsalas krasta bateriju izveidošanu
par tūrisma objektu, līdzekļi projekta izstrādāšanai un realizācijai
netiek piešķirti.
Dārziņu apkaimē uzsākts labiekārtojums Dārziņu parkam. Pie
Mazjumpravmuižas “Zemūdens asociācija” veikti Daugavas gultnes
tīrīšanas darbi.
Tiek veikta regulāra ĪADT kopšana, bīstamo un nokaltušo koku
zāģēšana ielu un pašvaldības izglītības iestāžu apstādījumos, papeļu
(bīstamo un sievišķā klona) likvidēšana, koku vainagu kopšana,
kokaugu dižstādu stādīšana. 2016.gadā veikti pasākumi labas ūdens
resursu kvalitātes un izmantojamības nodrošināšanai: Bieķengrāvja
aizauguma samazināšana, veicot ūdensaugu pļaušanu posmā pie
Bauskas ielas;
Peldētājus apdraudošu priekšmetu izcelšana no Bolderājas karjera
peldvietas;
Divu dīķu tīrīšanas Dārziņos (Jāņogu un 14 līnijas krustojumā un Jāņogu
un 12 līnijas krustojumā);
Kuģošanas līdzekļus apdraudošu priekšmetu izcelšana no pilsētas
kanāla pie tirdzniecības centra “Stockmann” un zem Eksporta ielas
pārvada pār Pilsētas kanālu;
Navigācijas zīmju uzstādīšana uz zem ūdens esošajiem Zemgales tilta
balstiem Daugavā (3.gb);
Kuģošanas līdzekļu ātruma ierobežojošu zīmju uzstādīšana kuģošanas
ātruma samazināšanai mazajā Daugavā (4gb.);
Turpināta naftas produktus saturoša piesārņojuma savākšana
Bolderājā (izvestas 150 tonnas);
Nodrošināta atkritumu savākšana Pilsētas kanālā aktīvās kuģošanas
sezonas laikā.
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15.1.15.
15.1.16.

15.1.17.

15.1.18.

15.1.19.

Apstādījumu koncepcijas
izstrāde
SIA “Rīgas meži” meža
apsaimniekošanas plāna
aktualizēšana un īstenošana
Mežu iedalīšana funkcionālajās
zonās atkarībā no rekreatīvās
slodzes un pieļaujamās darbības
noteikšana katrā zonā
Apkopot informāciju par Rīgas
pilsētas pašvaldības īpašumā
esošajiem, bet SIA “Rīgas meži”
apsaimniekošanā nenodotajiem
mežiem, nodot tos
apsaimniekošanā SIA “Rīgas
meži”
Normatīvo aktu prasībām
atbilstošu peldvietu izveidošana

2014.pastāvīgi

SIA “Rīgas meži”

2014.-2020.

RD ĪD, RD MVD

2015.

Izpilddirekcija
(AI)
RD MVD

2014.

X

!

Darbība
nenotiek

SIA “Rīgas meži”

XXX

Nepietiekam
a darbība

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi
2014.-2020.

Darbība
notiek

Izpilddirekcija
(ZI)
Izpilddirekcija(P
I)
SIA “Rīgas meži”

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

!
!
Pastāvīgi.
!

Pieņemti Rīgas domes 26.08.2014. saistošie noteikumi
Nr.115„Mežaparka – kultūras un atpūtas parka „Mežaparks”
apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”
23.03.2015. veikti grozījumi 28.10.2014. līgumā Nr.RD-14-595-lī „Mežu
un meža zemju Rīgā un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgums”, papildinot SIA “Rīgas
meži” apsaimniekojamās teritorijas

!

2014.
!

15.1.20.

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

Izpilddirekcija
(PI)
Izpilddirekcija
(ZI)

2014.

Izpilddirekcija
(ZI)

2017.-2020.

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

2014.

Normatīvo aktu prasībām atbilstošu peldvietu ierīkošana nav RD MVD
kompetencē. Atbilstoši institūciju nolikumiem tā ir pašvaldības
izpilddirekciju kompetence.
Turpinās peldvietu labiekārtošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Ir projekta ideja par jaunas peldvietas (arī neredzīgajiem) ierīkošanu
Juglas ezerā pie Strazdumuižas, Līdzekļi projekta izstrādei un
realizācijai netiek piešķirti.
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15.1.21.

Ūdenstilpņu krastu
infrastruktūras attīstīšana un
labiekārtošana

!

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Izpilddirekcija
(AI)

2014.pastāvīgi

Nodrošināta
promenādei
promenāde
turpinājums
Dārziņiem.

RD PAD

2014.pastāvīgi

Darbs pie Mūkusalas krasta promenādes pārbūves projekta darba
uzdevuma izstrādes un pie Rīgas Centrāltirgus kanālmalas pārbūves
darba uzdevuma izstrādes.
2016.gadā atjaunoti krasta nostiprinājumi Juglas kanāla daļai pie
Vidzemes alejas (Miltiņpungā) apmēram 350 metru garumā

Izpilddirekcija
(ZI)

2014.pastāvīgi

Pastāvīgi tiek apsaimniekotas 6 atpūtas vietas pie ūdenstilpnēm –
Vecāķos, pie Dambjpurva, Juglas un Bābelītes ezeriem, Velnezera un
Gaiļezera.
Uzstādīti jauni rotaļelementi Vecāķu pludmalē un pie Bābelītes ezera.
Uzstādīti 15 jauni soliņi pie Dambjpurva ezera (4), Velnezera (2) un
Bābelītes ezera (9).

Izpilddirekcija
(PI)
RD ĪD

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

Pastāvīgi.

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

2014.pastāvīgi

2015.gadā atjaunotas 2 piestātnes Juglas kanālā. 2016.gadā plānots
pieprasīt finansējumu vēl vienas piestātnes atjaunošanai. Izdalīti zemes
gabali pilsētas kanālā un 1 iznomāts ar pasažieru pārvadāšanu pa
Pilsētas kanālu saistītām darbībām. Sagatavots domes lēmumprojekts
par publiskā ūdens un pašvaldības zemes gabala izsoli vienotas ieceres
realizācijai (laivu piestātnes izbūvei, ūdens sporta pasākumu
organizēšanai) Kojusalas grāvī. Sagatavoti 2 akvatoriju nomas
līgumprojekti.

RD ĪD

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

RD SD,
RD MVD

15.1.22.

15.1.23.

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

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

Darbība
nenotiek

Rezultāts nav
sasniegts

X

Nepietiekam
a darbība

Rezultāts
sasniegts
daļēji

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

RPB

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
pastāvīga apsaimniekošana esošai Daugavas malas
4,7 km garumā. Papildus izbūvēta labiekārtota
gājējiem un velobraucējiem (veloceliņš) – esošās
aiz Mazjumpravmuižas 630 m garumā virzienā uz

1. Vasaras kafejnīcu būvprocesa uzlabošanas (iknedēļas vasaras
kafejnīcu apspriedes RD izpilddirektora birojā (vasaras sezonā). Norit
darbs pie jaunu saistošo noteikumu izstrādāšanas.
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RD MVD
15.1.24.

15.1.25.

Krīdenera dambja un tā
turpinājuma līdz Daugavas
krastmalai attīstība

Skvēra Rīgas centrā starp
Tērbatas ielu un Brīvības ielu
labiekārtošana

RD ĪD

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

!
2. Dalība Rīgas pilsētas zemes komisijā.
3. Detālplānojumu izstrāde pašvaldībai piederošajās teritorijās, t.sk. šo
teritoriju apsekošana un izvērtēšana.
Ielu un pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās esošo koku apsekošana,
zāģēšana un vainagu kopšana.

2014.pastāvīgi
2015.-2020.

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

2015.-2020.

Izpilddirekcija
(AI)

2014.pastāvīgi

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

AI realizē projektu par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļiem.

2016.-2020.

U15.2. Saglabāt bioloģisko daudzveidību
15.2.1. Zemes un citu dabas resursu
ilgtspējīgas izmantošanas un
bioloģiskās daudzveidības
stimulēšana, pielietojot vidi
saudzējošas tehnoloģijas

Mazjumpravmuižas Dzirnavdīķī ir ielaisti zivju mazuļi, kuri tiek
uzraudzīti, kā arī zivis, kas attīra dīķi no aļģēm. Dīķis tiek tīrīts, lai tas
neaizaugtu.
2015.gada septembrī Daugavā tika ielaisti 39000 vimbu mazuļi,
savukārt ar ZM Zivju fonda atbalstu 2015. gada septembrī tika realizēts
projekts par aptuveni 40 000 vimbu mazuļu ielaišanu Buļļupē.

RD MVD

SIA “Rīgas meži”
Izpilddirekcija
(ZI)

!

Uzturēta un kopta Rīgas pilsētai piederoša un piekrītoša saimnieciskai
darbībai neizmantota teritorija 2 614 739 m² platībā.

U15.3. Nodrošināt ūdens resursu kvalitāti un aizsardzību
15.3.1. Tādu virszemes ūdens
izmantošanas projektu
atbalstīšana, kuri nerada
apdraudējumu ūdens kvalitātei vai
ūdens resursiem

Izpilddirekcija
(AI)
RD MVD

2015.pastāvīgi

Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings.
2015.gadā atbalstīti 3 projekti, kas saistīti ar ledus izmantošanu ziemā
skijoringa trases, slēpošanas trases un slidotavas izveidošanai
(Kīšezers, Daugavas AB dambis), kā arī divi projekti, kas saistīti ar
mākslas projektu izvietošanu ūdenī.

RD ĪD
RD SD
Izpilddirekcija

!
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15.3.2. Neizmantojamo urbumu
apzināšana un likvidēšana

(ZI)
RD MVD

!

2015.
!

15.3.3. Mazo upīšu gultņu un krastu
atbilstoša tīrīšana

15.3.4. Novadgrāvju un caurteku tīrīšana

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
Likvidēti visi uz pašvaldības zemes esošie neizmantojamie
ūdensapgādes urbumi (2014.gadā trīs, kopumā kopš 2009.gadā –
septiņpadsmit), veikta izpēte par monitoringa un metro izpētes
urbumu stāvokli un turpmāk veicamajiem pasākumiem. 2016. gadā
likvidēti neizmantojamo monitoringa un metro izpētes urbumi uz
pašvaldības zemes (25).

Izpilddirekcija
(AI)

2015.pastāvīgi

Daugavas upē ieplūstošo strautu tīrīšana un uzturēšana (regulāra malu
appļaušana, sakopšana).

MVD

2015.pastāvīgi

Izpilddirekcija
(ZI)
Izpilddirekcija
(PI)
Izpilddirekcija
(AI)
MVD

2015.pastāvīgi
2015.pastāvīgi
2015.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

Strazdupītes un Gaiļupītes krastu un gultņu tīrīšana, bebru aizsprostu
Piķurgā likvidēšana.
2016.gadā Šmerļupītes krastu un gultņu tīrīšana, ka arī bebru
aizsprostu likvidēšana.
Tiek tīrīta Strazdupīte.

Izpilddirekcija
(ZI)
Izpilddirekcija
(PI)

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

RD SD, SIA
“Rīgas
satiksme”, REA
AS “Rīgas

2014.pastāvīgi

Lucavsalas atpūtas zonas ūdens teritorija.
Dārziņu apkaimes teritorijas meliorācija ar caurteku ierīkošanu un
esošo tīrīšanu sadarbībā ar RD MVD.
Novadgrāvji gar Kleistu, Lazdu, Rāvas, Ceriņu, Vīteņu, Dārznieku,
Jāņogu ielām. Caurteku skalošana Lazdu, Sakņu ielās, Kārļa Ulmaņa
gatvē.
Novadgrāvju gar Cidonijas, Jāņogu, E.Šmita, Avotkalnu, pie Ulmaņa
gatves, no Greņču, pie Apogu ielas, no Bābelīša ezera tīrīšana.
Caurteku pārbūve Maskavas 452, Cidoniju, E.Šmita ielā. Caurteku
skalošana Duntes, Apogu, Mežciema ielās.

Anniņmuižas meža meliorācijas sistēmas renovācija.
U15.4. Nodrošināt gaisa kvalitātes atbilstību normām

15.4.1. Bezizmešu mobilitātes ieviešanas
veicināšana
15.4.2. Gaisa kvalitātes aspektu

2014.-

Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2016.-
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ievērošana kurināmā izvēlē
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

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

siltums”,
REA
RP un REA

pastāvīgi

2020.gadam.

2014.-2015.

REA

2014.-2015.

Ir atspoguļots rīcības plāna gada pārskatā.

AS “Rīgas
siltums”
RD MVD

2014.pastāvīgi
2015.- 2016.

Programma pabeigta 2016.g. 20. septembrī.

RD MVD

2014.pastāvīgi

!

Nav pieejams finansējums, administratīvā kapacitāte.

U15.5. Pilnveidot un uzturēt vides monitoringu un informācijas sistēmas
15.5.1. Gaisa kvalitātes monitorings

2015.gada slēgta vecā stacija Tvaika ielā un nopirkta jauna, tiks
uzstādīta Mīlgrāvja ielā 10.
Uzstādītās 5 gaisa monitoringa stacijas (Voleru ielā 2, Gāles ielā 2,
Tvaika ielā 35, Kundziņsalas 16 šķērslīnija 4 un Mangaļsalā Jahtkluba
Auda teritorijā).

RBP

U15.6. Samazināt trokšņa piesārņojumu pilsētā
15.6.1. Trokšņa līmeņa samazināšana
rūpniecības avotos
15.6.2. Dzelzceļa joslas posmā no stacijas
“Brasa” līdz stacijai
“Ziemeļblāzma” norobežošana ar
trokšņa aizsargbarjerām
15.6.3. Mājokļu fasāžu skaņas izolācijas
īpašību uzlabošana

15.6.4. Prettrokšņa ekrānu un stādījumu

Katra operatora
atbildība

2014.-2019.

Izpilddirekcija
(ZI)

2016.-2020.

Mājokļu
īpašnieki
(fiziskas un
juridiskas
personas, RD
ieskaitot)
Katra operatora

2014.-2019.

Ne tikai katra operatora atbildība, bet arī RBP, piemēram, prettrokšņu
žogu būvniecība. Kundziņsalā uzbūvēta prettrokšņu siena gar sliežu
ceļiem Nr.412 un Nr.400.

2014.-2019.
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joslu izbūve gar trokšņa avotiem
15.6.5. Receptoru norobežošana no avota
15.6.6. Rīgas aglomerācijas vides trokšņa
stratēģiskās kartes izstrāde atjaunošana

atbildība;
pašvaldība
Trokšņa avota
atbildība
RD MVD

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

2014.-2020.
2014.-2015.

Atjaunota (pārstrādāta) 2008.gadā izstrādātā Rīgas aglomerācijas vides
trokšņa stratēģiskā karte, kura elektroniskā formā tiek uzglabāta un
izmantota RD MVD Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības
nodaļā.

XXX

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
U16.1. Paaugstināt motivāciju inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai
16.1.1. Grantu programmas “Atspēriens”
īstenošana
16.1.2. Pašvaldības teritorijā
uzņēmējdarbību veicošu jauno
uzņēmēju atbalsta instrumentu
izvērtēšana un jaunu iniciēšana

RD PAD

RD PAD

2014.pastāvīgi

Kā katru gadu – tiek organizēti 2 konkursi. Rezultātā izvēloties un
atbalstot labākās un dzīvotspējīgākās jauno uzņēmēju biznesa idejas.

2014.pastāvīgi

Tiek sniegts informatīvs atbalsts.

U16.2. Nodrošināt uzņēmējiem nepieciešamo informatīvo un konsultatīvo atbalstu
2014.pastāvīgi
(reizi gadā)

16.2.1. Gadskārtējā izdevuma “Rīgas
ekonomikas profils” izstrāde un
publiskošana

RD PAD

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

RD PAD

2014.pastāvīgi

Informācijas vietnē regulāri tiek ievietoti jaunumi par uzņēmējiem un
investoriem svarīgām tēmām.

16.2.3. Informatīvā, konsultatīvā atbalsta
pasākumu īstenošana un tiešās
sadarbības iniciatīvu īstenošana
atbilstoši uzņēmēju pieprasījumam

RD PAD

2014.pastāvīgi

Regulāri tiek sniegts informatīvs atbalsts potenciāliem investoriem
attiecībā uz Rīgā pieejamo infrastruktūru vai ražošanas platībām.

16.2.4. Ārvalstu investīciju piesaistes
pasākumu īstenošana

RD PAD

2014.pastāvīgi

Tiek sniegts informatīvs atbalsts.
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Turpinās darbs pie gadskārtējā izdevuma sagatavošanas.

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

RPB

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

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

2014.pastāvīgi

U16.3. Sekmēt zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību
16.3.1. Sadarbība ar zinātnes un
pētniecības institūcijām ģeodēzijas
un kartogrāfijas jomā, veicinot
uzkrātās ģeotelpiskās informācijas
lietderīgu izmantošanu
16.3.2. Saziņas uzturēšana ar augstākās
izglītības mācību iestādēm, lai
identificētu jaunas
komercializācijas iespējas, kā arī
izmantotu jau esošās sadarbības
platformas, tajā skaitā tehnoloģiju
pārneses kontaktpunktus
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”
16.4.3. Pilsētas mārketinga stratēģijas
izstrāde uzņēmējiem un pārējām
mērķgrupām

RPB

RD PAD

2014.pastāvīgi

2014.pastāvīgi

Tiek sniegts informatīvs atbalsts.

U16.4. Nodrošināt pozitīvu Rīgas kā uzņēmējdarbības vietas atpazīstamību vietējām un starptautiskām uzņēmēju auditorijām
RD PAD
2014.Regulāri tiek sniegts informatīvs atbalsts RD ĀP dažādu vizīšu
pastāvīgi
uzņemšanā un informācijas pieprasījumu apkalpošanā.

RD PAD

2014.pastāvīgi
(reizi gadā)

RD PAD

2017.-2020.

Turpinās aktīvs darbs izmantojot šīs izstādes sniegtās iespējas. RD
delegācija kopā ar privātajiem partneriem apmeklēja izstādi un plāno
to darīt arī nākošajā reizē.
Nav iestājies vēl finansēšanas piešķiršanas periods.
!
U16.5. Sekmēt Rīgas potenciāli konkurētspējīgo nozaru izaugsmi

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

RD PAD

2014.pastāvīgi

Tiek sniegts atbalsts izstādes “Tech Industry” organizēšanā.
Tiek atbalstīta “Mazā biznesa dienas” ietvaros rīkotās ikgadējās
konferences organizēšana.
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16.5.2. Uzņēmēju savstarpējās
informācijas apmaiņas un
sadarbības veicināšana, t.sk.
iesaistoties klasteru izveides un
attīstības aktivitātēs
16.6.1. Rīgas Centrāltirgus attīstība

16.6.2. Informācijas apkopošana un
uzturēšana par nozīmīgākajiem
uzņēmēju investīciju projektiem
pašvaldības administratīvajā
teritorijā
16.6.3. Oficiālā gida pienākumu pildīšana
potenciālo investoru informācijas
pieprasījumu apkalpošanā

RD PAD

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX
2014.pastāvīgi

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
Dalība vairākās darba grupās un individuālas konsultācijas ar nozares
ekspertiem

U16.6. Veidot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības uzsākšanai un nozīmīgu privāto investīciju piesaistei
2015.-2020.
2015.gadā veikta teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, sabiedrības
iesaistes aktivitātes, kā arī tiek gatavota dokumentācija tehniskā
projekta pazemes pilsētai un kanālmalai izstrādei.
RD PAD
2014.Tiek sniegts informatīvs atbalsts.
pastāvīgi
RD PAD

RD PAD

2014.pastāvīgi

RD PAD

2017.-2020.

Izstrādāts projektēšanas uzdevums, tiek gatavota dokumentācija
būvprojekta izstrādes iepirkuma izsludināšanai. Projekta ideju plānots
realizēt 5.6.2.SAM ietvaros.

16.6.5. Torņakalna apkaimes attīstība

RD PAD

2015.-2020.

2015.gadā uzsākts darbs pie tehniski ekonomiskā pamatojuma
izstrādes Torņakalna teritorijai.

16.6.6. Industriālo teritoriju aprīkošana ar
nepieciešamo infrastruktūru
16.6.7. Uzlabot un modernizēt GNSS
EUPOS-RIGA® (instrumenti, bāzes
stacijas, tehniskais nodrošinājums)

RD PAD

2015.-2020.

RD PAD

2014.-2016.

16.6.8. GNSS EUPOS-RIGA® pakalpojumu
izstrāde un pārdošana

RD PAD

16.6.4. Skanstes apkaimes centralizētas
inženierinfrastruktūras un
augstvērtīgas publiskās telpas
attīstība (Olimpiskais parks)

16.6.9. Inženierkomunikāciju informācijas
sinhronizācijas procesa izstrāde un

Tiek sniegts informatīvs atbalsts.

Nav finansējuma.
!

2014.-2015.

Ir veikta potenciālo lietotāju aptauja par iespējamo pakalpojumu cenu.
Ņemot vērā iegūtos rezultātus, ir sagatavots cenrādis un noteikumu
projekts. Šobrīd ir sagatavota pirmā versija, kas tiek caurskatīta un
veiktas korekcijas.
Pilnībā ar visiem IKT netiks sinhronizēts, jo atkarīgs no IKT spējās un
vēlmes ieguldīt resursus. Operatīvu datu apmaiņu gan plānots

X

RD PAD
(sadarbībā ar

2014.-2016.
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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)
16.6.11. Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla
uzturēšana (uzturēšanas
procedūru, t.sk. punktu
pārvietošanas/iznīcināšanas
procedūru izstrāde, datu uzkrāšana
un aktualizācija)

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

!

IKT)

RD PAD

nodrošināt ar lielāko daļu IKT.

2014.-2016.

Ieviests e-pakalpojums topogrāfisko plānu pārbaudei un reģistrācijai.
Programmatūra nodrošināta budžetā (arī RD ITC budžetā) atvēlēto
līdzekļu ietvaros. Ģeoradara iegādei apstiprināti līdzekļi Rīgas pilsētas
infrastruktūras fondā un jau sagatavota iepirkuma dokumentācija.
Tiek gaidīts vadības akcepts iepirkumam.
Tomēr joprojām nepieciešami līdzekļi cita novecojuša aprīkojuma
nomaiņai.
Ir
publiskota
informācija
par
darbībām
tīkla
punktu
iznīcināšanas/pārvietošanas gadījumā. Konstatēta nepietiekama
informācijas aprite par VT punktiem būvniecības procesā, kā rezultātā
ir iznīcināti VT punkti. Šobrīd tiek pilnveidots process informācijas
apritei.

X

RD PAD

2014.pastāvīgi

X

RV17 Augoša daudzprofilu osta
U17.1. Paaugstināt kuģu ceļu un ar to saistītās infrastruktūras kapacitāti
17.1.1. Paaugstināt kuģu ceļu un ar to
saistītās infrastruktūras kapacitāti

Atbilstoši
ostas
attīstības
plāniem

17.2.1. Ostu pārvaldības sistēmas
efektivizācija

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

RBP

17.3.1. Infrastruktūras nodrošināšana

RBP

17.4.1. Informācija starptautiskās izstādēs
par investīciju piesaistes iespējām

RBP

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

U17.2. Sekmēt ostas uzņēmumu attīstību
Atbilstoši
ostas
attīstības
plāniem
Atbilstoši
ostas
X
attīstības
plāniem
U17.3. Sekmēt rūpniecības un loģistikas centru attīstību brīvostas teritorijā
U17.4. Popularizēt Rīgas brīvostas iespējas starptautiskā mērogā
Atbilstoši
ostas
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Rīgas ostā
17.4.2. Informācijas popularizēšana par
kravu apkalpošanas iespējām Rīgas
ostā

RBP

17.4.3. Rīgas kā jūras pasažieru
transportam pievilcīgas galamērķa
pilsētas popularizēšana

RBP

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

attīstības
plāniem
Atbilstoši
ostas
attīstības
plāniem
Atbilstoši
ostas
attīstības
plāniem
U17.5. Sadarboties ar pieostas apkaimēm

17.5.1. Kultūras projekti apkaimēs, kas
robežojas ar ostas teritoriju
17.5.2. Labiekārtošanas pasākumi pieostas
apkaimēs

RBP
Izpilddirekcija
(AI)
Izpilddirekcija
(AI)

2014.-2020.
2014.-2020.

Izpilddirekcija
(PI)
RBP

2014.-2020.

Veiktas pārrunas ar Ostas apkaimes iedzīvotājiem.
!

2015.-2020.

Rīgas vēsturiskā centra, Rīgas Centra administratīvās teritorijas
infrastruktūras uzlabošana – uzstādītas ielu norāžu plāksnes ar
kultūrvēsturisku skaidrojumu (70 gab.).
Pastāvīgi.

2014.-2020.

Projekts “Mūsu osta” Vecmīlgrāvī, Basketbola turnīrs “Krasta mačs”;
Kanāla regate; Sociālais projekts “Osta. Cilvēks. Vēsture.”.
Ielu mūzikas svētki; Skolēnu radošais projekts “Osta pilsētai”.
RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums
U18.1. Veicināt tūrisma attīstību

18.1.1. Pašvaldības tūrisma informācijas
centra darbības nodrošināšana un
attīstība

RTAB

Pastāvīgi

RTAB nodrošina trīs TIC darbu Rīgā. TIC galvenais uzdevums ir sniegt
tūristiem un citiem interesentiem kvalitatīvu informāciju par Rīgas
tūrisma piedāvājumu. TIC iespējams saņemt RTAB un partneru
izstrādātos informatīvos materiālus un kartes. Tūrisma informācijas
centru uzdevums ir nodrošināt augstas kvalitātes servisa līmeni,
informācijas sniegšanu latviešu, angļu un krievu valodās.
2015.gadā kopumā TIC apmeklējuši 250 tūkstoši interesentu.
No visiem apkalpotajiem viesiem 20% bijuši no Vācijas, no Krievijas –
15%, no Latvijas – 12%, bet Lielbritānijas – 7%.
Salīdzinot ar 2014.gadu lielākais apkalpoto viesu pieaugums ir
lietuviešiem – 39%, kas skaidrojams ar vasarā notikušo Eiropas
čempionātu basketbolā.
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18.1.2. Rīgas pilsētas reklāmas kampaņu
izstrāde un realizēšana primārajos
mērķa tirgos, mediju pārstāvju
vizīšu organizēšana

RTAB

!

Darbība
nenotiek

X

Nepietiekam
a darbība

XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
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Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
Apmeklētāju skaits ievērojami palielinājies arī no Beniluksa valstīm –
37%, Spānijas – 25% un Francijas – 17%.
Visvairāk no visiem apkalpotajiem tūristiem (80%), interesējušies par
kultūru, vēsturi un būtiskākajiem apskates objektiem, 56%
interesējušies par dažādiem pakalpojumiem – kafejnīcām un
restorāniem, banku un pasta pakalpojumiem, iepirkšanās iespējām.
30% tūristu jautājuši par transportu Rīgā, 20% vēlējušies apmeklēt
kādu no aktuālajiem pasākumiem, taču 15% apmeklētāju
interesējušies par ekskursijām pilsētā.
Aizvadītajā gadā nemainīgi visvairāk apmeklētākais bija informācijas
centrs Rātslaukumā, taču apkopotā informācijas liecina, ka procentuāli
lielākais apmeklētāju skaita pieaugums vērojams tieši mazākajos
informācijas punktos Kaļķu ielā un autoostā – attiecīgi 16% un 15%.
Rīgas piedāvājuma popularizēšanai RTAB realizē reklāmas kampaņas
mērķa tirgus medijos. Atbilstoši katras kampaņas mērķiem un
radošajam risinājumam sadarbībā ar profesionālām mediju aģentūrām
tiek izvēlēti atbilstošākie mediji reklāmas izvietošanai. 2015.gadā
reklāmas kampaņas tika organizētas Vācijā, Nīderlandē, Norvēģijā,
Krievijā, Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Itālijā.
RTAB 2015.gadā Igaunijas un Lietuvas galvaspilsētās organizēja
gastronomijas festivālu “Riga. Your flavourite city”. Festivāla ietvaros
izcilie Rīgas šefpavāri Mārtiņš Sirmais un Māris Jansons pārsteidza
Tallinas un Viļņas restorānu viesus ar mūsdienīgu Rīgas ēdienkarti no
sezonāliem, tikai Latvijas virtuvei raksturīgiem produktiem. Organizējot
gastronomijas festivālu ārpus Latvijas, RTAB aizsāka jaunu tradīciju vēl
nebijušā veidā iepazīstinot ārvalstu iedzīvotājus ar Rīgu. Šie pasākumi
tika izmantota arī kā piemērota platforma tūrisma iespēju
popularizēšanai, runājot ne vien par gastronomiju, bet arī iepazīstinot
ar lielākajiem gaidāmajiem pasākumiem 2016.gadā.
RTAB 2015.gadā sadarbojies ar gandrīz 400 ārvalstu žurnālistiem,
organizējot mediju vizītes, sniedzot prakstisku informāciju par pilsētu,
kā arī palīdzot sagatavot publikācijas un reportāžas par Rīgu.
RTAB gan organizējis, gan uzņēmis virākas svarīgas mediju grupu
vizītes, piemēram, Eirovīzijas žurnālistu grupu desmit cilvēku sastāvā,
astoņus žurnālistus no ASV, kuru auditorijas mērāmas vairākos
desmitos miljonu lasītāju un kuri reklamēja Rīgu kā tūrisma galamērķi,

Pastāvīgi
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!
kā arī atspoguļoja Europride notikumus. Tāpat tika organizētas
vairākas mediju vizītes Rīgā žurnālistiem no Itālijas, Igaunijas, Lietuvas,
lai īpaši uzsvērtu Rīgas kā Baltijas gastronomijas galvaspilsētas statusu.
Gada nogalē tika organizēta Skandināvijas blogeru vizīte, lai
iepazīstinātu ne tikai ar gastronomijas sasniegumiem, bet arī SPA
piedāvājumiem Rīgā.
Nozīmīgākie staptautiskie mediji, kas viesojušies Rīgā: Glamour
(Vācija), Vogue (Itālija), Für Sie (Vācija), ABC Radio 5 (Spānija), Mondo
(Somija), Toronto Star (Kanāda), CNN (Lielbritānija), France 5 (Francija)
u.c.
Rīgā uzņemti žurnālisti arī no tādām valstīm kā: Nīderlande, Šveice,
Austrija, Vācija, Ungārijas, Polijas, ASV, Spānijas, Baltkrievijas u.c.
valstīm.

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

RTAB
RPA “Rīgas
pieminekļu
aģentūra”

Pastāvīgi
2014.pastāvīgi
Pastāvīgi

Nozares
dalībnieki
Nozares
dalībnieki
RTAB

Pastāvīgi

Izpilddirekcija
(ZI)

2016.-2019.

RTAB

Pastāvīgi

Pastāvīgi

2015.gadā RTAB piedalījās sekojošās tūrisma izstādēs: MATKA Nordic
Travel Fair 2015 (Helsinki, Somija), CMT the Holiday Exhibition
(Štutgarte, Vācija), „Fre.e" (Minhene, Vācija) ITB Berlin 2015 (Berlīne,
Vācija), MITT 2015 (Maskava, Krievija), Adventur 2015 (Viļņa, Lietuva),
Tourest 2015 (Tallina, Igaunija), TT Warsaw (Varšava, Polija).

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

2015.gadā MEET RĪGA piedalījās vairākās profesionālajās izstādēs un
kontaktbiržās: CONVENE 2015, IMEX Frankfurt 2015, The Meetings
Show UK 2015, EIBTM Barcelona 2015.
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18.3.1. Dalība starptautiskajā konferenču
un kongresu asociācijā (ICCA)
18.3.2. Vēstnieku programmas veidošana
18.3.3. Profesionālu asociāciju un
kongresu rīkotāju uzņemšana Rīgā

RTAB

18.4.1. Dalība starptautiskājās kruīzu kuģu
kompāniju izstādēs

RTAB

RTAB
RTAB

!
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!

U18.3. Atbalstīt darījumu tūrisma (izstāžu, konferenču u.c.) infrastruktūras paplašināšanu
Pastāvīgi
2015.gada MEET RĪGA piedalījās ICCA rīkotajos pasākumos: ICCA darba
seminārā Varšavā, ICCA Starptautiskajā kongresā Buenosairesā.
Pastāvīgi
Pastāvīgi
2015.gadā tika uzņemti 75 darījumu tūrisma organizatoru uzņēmumu
pārstāvji no Vācijas, Beļģijas, Holandes, Lielbritānijas, Somijas,
Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas un Francijas, kā rezultātā Rīgai tika
piesaistītas tādas konferences kā URBRACT, E-Health, TenT, EuroJust
u.c.
U18.4.Veicināt kruīzu kuģu ienākšanu Rīgas ostā

19.1.1. Priekšlikumu sniegšana
pakalpojumu pārvaldības sistēmas
pilnveidošanai

Atbildīgās
iestādes
(pakalpojumu
turētāji), RD
APC

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

Atbildīgās
iestādes
(pakalpojumu
turētāji), RD
APC

19.2.1. Rīgas pilsētas pašvaldības portāla
izveide
19.2.2. Publiskā bezvadu Wi-Fi tīklu
ierīkošana
19.2.3. Jaunas lietvedības un elektronisko
dokumentu aprites sistēmas
izveide

RD ITC, RD
struktūrvienības
RD ITC
RD Sekretariāts,
RD
struktūrvienības,
RD ITC

Pastāvīgi
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
U19.1. Nepārtraukti pilnveidot pašvaldības sniegtos pakalpojumus un veiktās funkcijas
2014.RD APC piedalījās RD Birokrātijas apkarošanas centra vadītā darba
pastāvīgi
grupā, kas izveidota ar Rīgas domes priekšsēdētāja 21.09.2015.
rīkojumu Nr.RD-15-163-r “Par darba grupas izveidošanu Rīgas domes
Satiksmes departamenta sniegto pakalpojumu pilnveidošanai”.
RD APC piedalījās LR VARAM organizētajos pasākumos „Dienas bez
rindām”.
2014.RD APC piedalījās e-pakalpojumu “Atļauja ielu tirdzniecības
pastāvīgi
organizēšanai pasākuma laikā” un “Atļauja ielu tirdzniecībai pasākuma
laikā” ieviešanā. RD APC Metodikas nodaļa veica pašvaldības iestāžu
un struktūrvienību darbinieku apmācību elektronisko sūtījumu un
uzdevumu apstrādei RDVIS. RD APC darbinieki LR VARAM darba grupā
par klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojekta īstenošanu.
U19.2. Nodrošināt efektīvu, centralizētu IKT atbalsta funkciju pašvaldībā
2014.-2015.
Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
!
2014.-2017.
Piešķirtā finansējuma apjomā izveidoti bezvadu Wi-Fi punkti.
2014.-2017.

Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
!
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19.2.4. Pašvaldības Ģeogrāfiskās
informācijas sistēmas attīstība

RD PAD, RD ITC,
RD

!
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2014.-2017.

2015.gadā izstrādāts RĪĢIS datu migrācijas projekts ar darba plānu
turpmākajam periodam. Realizācija perioda noslēgumā atkarīga no
piešķirto līdzekļu apmēra un citu, piem., cilvēkresursu pieejamības.
Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

struktūrvienības

19.2.5. Tiesvedību atbalsta sistēmas
izveide
19.2.6. Videonovērošanas risinājuma
izveide

RD RD, RD
MVD, RD ITC
RPP, RD ITC

2015.-2017.

19.2.7. Mācību procesa sistēmu
nodrošināšana skolās
19.2.8. Izglītības iestāžu IKT
infrastruktūras uzlabošana
19.2.9. E-pakalpojumu sociālā jomā
attīstība

RD IKSD, RD ITC

2014.-2017.

RD IKSD, RD ITC

2014.-2017.

RD LD, RD ITC

2014.-2015.

RD ITC, RD

2014.-2016.

19.2.10. E-pakalpojumu attīstība

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!
2014.-2017.

!

Tehnisko projektu izstrādātāji projektējot tādu objektu kā Salu tilta un
LNMM rekonstrukciju, kā arī pilsētas teritoriju lielveikala “Maxima”
traģēdijas piemiņas vietā un Miera dārzā labiekārtošanu, pēc
pašvaldības policijas rekomendācijām izstrādāja tehniskos risinājumus
optimālākajam videonovērošanas kameru izvietojumam. Kopā ar RD
ITC speciālistiem tika sagatavotas tehniskās specifikācijas to tālākai
pieslēgšanai pilsētas Videonovērošanas centram.
Veikta mācību satura pārvaldības sistēmas pakāpeniska ieviešana (RD
ITC).
Netika piešķirts finansējums.
2015.gadā izveidota sociālā darba ar individuālu gadījumu datu
elektroniskā sistēma, kurā ir iespēja ievadīt un apstrādāt datus par
mērķa grupu – bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni. Turpinās
darbs pie valsts finansētā asistenta pakalpojuma administrēšanas
elektroniskās sistēmas attīstīšanas. Turpinās darbs pie sociālo
pakalpojumu rindu administrēšanas elektroniskās sistēmas izveides
diviem sociālajiem pakalpojumiem – īslaicīga un ilgstoša sociālā aprūpe
un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām.
Veikta RD struktūrvienību pasūtīto e-pakalpojumu izstrāžu realizācija.

struktūrvienības

19.2.11. RDVIS sistēmu attīstība

RD ITC, RD

2014.-2017.

Veikta RD struktūrvienību pasūtīto funkcionālo izmaiņu realizācija
RDVIS lietojumprogrammās.
Ieviesta pusdienu apmaksa skolā ar e-karti.

struktūrvienības

19.2.12. Sociālās palīdzības un
pakalpojumu e-vaučeru
sistēmas izveide
19.2.13. Būvuzraudzības IS izveide
(koncepcija, izstrāde)

RD LD, RD ITC

2014.
XXX

RPB, RD ITC

2014.-2016.

RD ITC ir parakstījis sadarbības līgums ar LR EM par Būvniecības
informācijas sistēmas un RDVIS sasaisti, kas realizējama līdz
01.09.2016. Aktivitāte ir paredzēta līdz 2016. gadam, kuras laikā ir
realizējama RDVIS un BIS sasaiste. Bet BIS ieviešana Rīgas pilsētas
pašvaldībā paredzēta 2017.gadā.
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19.2.14. Licenču uzskaites sistēmas
izveide
19.2.15. Stratēģijas uzraudzības sistēmas
attīstība

!
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!

RD ITC

2014.-2017.

Veikta tehnisko resursu sagatavošana un pakāpeniska licenču uzskaites
sistēmas ieviešana.
Aktivitātei netika piešķirts finansējums (RD ITC).

PAD, RD ITC

2014.-2020.

RD PAD

2014.-2020.

19.2.17. Projektu vadības sistēmas
attīstība
19.2.18. Satiksmes vadības centra
sistēmas attīstība
19.2.19. Datorparka atjaunošana
19.2.20. Mobilo darba vietu ieviešana
19.2.21. IKT infrastruktūras un datu
rezervēšana
19.2.22. Tīkla pārbūve

RD PAD, RD ITC

2014.

!

Aktivitātei netika piešķirts finansējums (RD ITC).

RD SD, RD ITC

2014.-2017.

!

Aktivitātei netika piešķirts finansējums (RD ITC).

RD ITC
RD ITC
RD ITC

2014.-2017.
2014.-2017.
2014.

Veikta datorparka atjaunošana piešķirtā finansējuma apmērā.
Veiktas aktivitātes mobilo darba vietu pārvaldības risinājuma izvēlē
Veikti plānveida IKT infrastruktūras un datu rezervēšanas darbi.

RD ITC

2014.-2015.

19.2.23. Viendabīgas operētājsistēmas
ieviešana

RD ITC

2014.-2016.

19.2.24. Tiešsaistes sapulču sistēmas
ieviešana
19.2.25. Datņu centralizētas
uzglabāšanas ieviešana
19.2.26. Darbstaciju un aplikāciju
virtualizācijas ieviešana
19.2.27. RD tālruņu centrāles attīstība

RD ITC

2014.-2016.

RD ITC

2014.-2015.

Veikti tīkla infrastruktūras uzlabošanas darbi piešķirtā finansējuma
apmērā.
Veikta viendabīgas operētājsistēmas plānveida uzstādīšana
darbstacijās, RDVIS lietojumprogrammu un citu pašvaldībā izmantoto
risinājumu testēšana.
Veikta sistēmas testēšana un pakāpeniska ieviešana piešķirtā
finansējuma apmērā.
Veikta risinājuma pakāpeniska ieviešana.

RD ITC

2014.-2017.

Veikta virtualizācijas risinājuma versijas atjaunināšana.

RD APC

2014.-2016.

RD APC rīcībā nav informācija par projekta virzību.

!
19.2.16. Interneta vietnes

Mājas lapā tiek publicēta NVO iesūtītā aktuālākā informācija, kā arī tiek
likta visa veida RD iestāžu informācija, kas būtu noderīga konkrētās
apkaimes kopienām. Mājas lapa www.apkaimes.lv funkcionālā
darbība netika pilnveidota un uzlabota, jo tas paredzēts 2016.gadā.

www.apkaimes.lv
uzturēšana un attīstība

RPP

!

RD LD

Netiek īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
Saskaņā ar RD ITC sniegto informāciju ierobežoto resursu un finanšu
līdzekļu ietvaros RD ITC veic pilotprojektu par iespējamiem
risinājumiem un tehniskās platformas izveidi.
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RPB

19.2.28. Datu integrācijas vides izveide
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Sadarbībā ar RD ITC pakāpeniski tiek testēti un ieviesti tehnoloģiski
tālruņu centrāles jauninājumi.
Veikta risinājumu testēšana un pilotprojekta realizācija.
Pašvaldība pievienojušies DIV aktīvajam lietotāju sarakstam.

RD APC, RD ITC
RD ITC

2014.-2016.

RD ITC, RD

2014.-2016.

Veikta pakāpeniska drukas iekārtu pārvaldības sistēmas ieviešana.

RD ITC

2015.-2017.

Veikta datu apmaiņas risinājumu pilnveidošana ar valsts reģistriem.

RD PAD

2014.-2016.

2015.gadā pabeigts elektronizēt esošos RD PAD Ģeomātikas pārvaldes
sniegtos pakalpojumus.
Turpmāk nepieciešami šo e-pakalpojumu uzlabojumi, gan dēļ tirgus
attīstības, gan valsts izstrādāto sistēmu iespējām, gan pašvaldībā citu
e-pakalpojumu izstrāžu ietvaros veiktajiem sistēmas uzlabojumiem,
kas būtu integrējami esošajos pakalpojumos.
Ja tiks ieviesti jauni pakalpojumi (provizoriski tuvākajā laikā varētu būt
apm. 3), tad būs nepieciešamas jaunas izstrādes.

XXX
19.2.29. Drukas iekārtu pārvaldības
sistēmas ieviešana
19.2.30. Datu apmaiņas ar valsts
reģistriem attīstība
19.2.31. Ģeotelpiskās informācijas epakalpojumi

struktūrvienības

XXX

19.2.32. Ģeotelpiskās informācijas
aprites uzlabošana RD

RD PAD

2014.-2016.

RD FD

2014.-2017.

X
U19.3. Pilnveidot pašvaldības organizatorisko struktūru un procesus

19.3.1.

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

Lai optimizētu pašvaldības telpu izmantošanu, 2015.gadā RD APC
darbinieka darba vieta no Dzirciema ielas 26, tika pārvietota uz
E.Smiļģa ielu 46, tādējādi slēdzot RD APC teritoriālo atrašanās vietu
Dzirciema ielā 26.
Produktivitātes palielināšana, darba atlīdzības un motivācijas sistēma,
apmācība, normēšana, RRS.

SIA „Rīgas
satiksme”
RPP

19.3.2.

Budžeta plānošanas
pilnveidošana saskaņā ar
pilsētas stratēģiskajiem

RD FD

Veikts funkcionālais audits pilnveidošanas iespēju izvērtēšanai un
funkciju pārdale
efektīvi izmantojot līdzekļus. Galvenajiem
inspektoriem mainīts darba laiks uz 12 stundu režīmu, lai nodrošinātu
darba procesu un uzdevumu izpildes nepārtrauktību, kontroli ar
klātesamību dežūrmaiņas pieņemšanas un nodošanas brīdī.
Saskaņā ar
normatīvajie
m aktiem

Uzsākta Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta 3 gadu plānošana, RD
Budžeta komisijā jūnijā un novembrī apstiprināts Ziņojums par Rīgas
pilsētas pašvaldības triju gadu budžeta ietvaru 2016.-2018.gadam.

X
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19.3.3.

uzstādījumiem un valsts politiku,
pārejot uz vidēja termiņa (trīs
gadu) budžetu
Mājokļu un vides pārvaldības
pilnveidošana pilsētā

RD PAD

RD MVD
(sadarbībā ar
centrālo
administrāciju)
RD FD

19.3.4.

Pasākumu īstenošana budžeta
izdevumu ierobežošanai un
pašvaldības veikto funkciju
optimizēšanai

19.4.1.

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

RD PAD

19.4.2.

Vienota pašvaldības attīstības
plānošanas dokumentu reģistra
izveidošana
Tematiskā plānojuma
“Teritorijas valsts un pašvaldības
funkciju nodrošināšanai”
izstrāde
Teritorijas plānojumu
īstenošanas uzraudzība
(monitorings)
Tematiskais plānojums “Rīgas
vēsturiskā centra un tā
aizsardzības zonas publisko
ārtelpu plāns”

RD PAD

19.4.3.

19.4.4.

19.4.5.

!
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Saskaņā ar
normatīvajie
m aktiem
2014.-2020.

Konceptuāli ir izveidota stratēģijas ieviešanas sistēma, kas nodrošinātu
budžeta plānošanu atbilstoši stratēģiskajiem uzstādījumiem.

2014.pastāvīgi

Pašvaldības budžeta ieņēmumiem 2015.gadā palielinoties par 7%,
izdevumi pieauga tikai par 3%.

U19.4. Nodrošināt pilsētas teritoriju racionālu un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu
2014.2015.gadā Rīgas vēsturiskās centra un tā aizsardzības zonas teritorijas
pastāvīgi
plānojuma darbības izvērtējumam
ir notikušas 3 ekspertu
konsultācijas:
eksperta konsultācijas par mājokļu funkcijas attīstību Rīgas
centrālajā daļā;
ainavu arhitekta konsultācijas Rīgas vēsturiskā centra publiskās
ārtelpas attīstības plānošanas specifisko jautājumu risināšanai;
un transporta plānošanas speciālista konsultācijas Rīgas
vēsturiskā centra publiskās ārtelpas attīstības plānošanas
specifisko jautājumu risināšanai.
2014.
Līdz 2016.gada beigām plānots papildināt tīmekļa vietni www.sus.lv ar
sadaļu “Reģistrs”, kurā tiks apkopoti Attīstības plānošanas dokumenti.

RD PAD

2015.

Tematiskā plānojuma redakcija tiek gatavota
iepazīstināšanai, kas uzsāksies 2016.gada 3.novembrī

sabiedrības

RD PAD

2014.pastāvīgi

Tematiskā plānojuma redakcija tiek gatavota
iepazīstināšanai, kas uzsāksies 2016.gada 3.novembrī.

sabiedrības

RD PAD

2015.

2013. un 2014.gadā veikti pētījumi “Gājēju un velosatiksmes plūsmu
novērtējums Rīgas vēsturiskajā centrā”, Ēku pirmo stāvu izmantošanas
un fasāžu raksturojuma izpēte Rīgas centra daļā” un “Priekšlikumi
Rīgas centrālās daļas publiskās ārtelpas struktūras attīstības
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pamatnosacījumiem”, 2015.gadā saņemti ekspertu – ainavu arhitekta
un transporta plānošanas speciālista konsultāciju pakalpojumi Rīgas
vēsturiskā centra publiskās ārtelpas attīstības plānošanas specifisko
jautājumu risināšanai, lai sagatavotu un 2017.gadā uzsāktu tematiskā
plānojuma izstrādi.
2014. gadā veikti pētījumi “Mājokļu attīstība Rīgas vēsturiskajā centrā
un tā aizsardzības zonā”, “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības
zonas iedzīvotāju aptauja par dzīves kvalitāti”. 2015.gadā saņemts
eksperta – mājokļu un dzīvojamās vides attīstības speciālista
konsultācijas pakalpojums “Pašvaldības loma mājokļu jomas attīstībā
pilsētu vēsturiskajos centros”, lai sagatavotu un 2017.gadā uzsāktu
tematiskā plānojuma izstrādi.
2013.gadā veikts pētījums “Rīgas domes atbalsta nekustamo īpašumu
īpašniekiem, kuri nodrošina RVC un tā AZ autentiskuma saglabāšanu
un ēkas statusam un kultūrvēsturiskajai vērtībai atbilstošu ēku
renovāciju un restaurāciju, efektivitātes novērtējums”, 2014.gadā
veikts pētījums “Kvalitatīvs novērtējums par laikā no 2006.-2013.
gadam veikto apbūves pārveidojumu ietekmi uz Rīgas Vēsturiskā
Centra un tā Aizsardzības Zonas Īpašās Nozīmes Universālo Vērtību”.
2017.gadā plānots veikt nepieciešamos papildu pētījumus un
sagatavošanās darbus TmP izstrādes uzsākšanai 2018.gadā.
Sagatavots un 21.04.2015. pieņemts RD lēmums Nr.2492 “Par Skanstes
apkaimes
teritorijas
lokālplānojuma
redakcijas
nodošanu
pilnveidošanai atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās
apspriešanas rezultātiem”.

19.4.6.

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

RD PAD

2015.

19.4.7.

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

RD PAD

2015.

19.4.8.

Skanstes apkaimes
lokālplānojums un tā
īstenošanas programmas
izstrāde

RD PAD

2016.

19.4.9.

Tematiskā plānojuma “Rīgas
kultūrvēsturisko teritoriju
tematiskais plānojums” izstrāde
Tematiskā plānojuma “Ūdens
teritoriju un krastmalu
tematiskais plānojums” izstrāde
Tematiskā plānojuma
“Uzņēmējdarbības funkciju
nodrošināšanai nepieciešamo
teritoriju tematiskais plānojums”
izstrāde

RD PAD

2015.

TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies
2016.gada 3.novembrī.

RD PAD

2015.

TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies
2016.gada 3.novembrī.

RD PAD

2015.

TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies
2016.gada 3.novembrī.

19.4.10.

19.4.11.
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Tematiskā plānojuma “Rīgas
brīvostas tematiskais plānojums”
izstrāde
Tematiskā plānojuma
“Tematiskais plānojums „Ainavu
plāns”” izstrāde
Tematiskā plānojuma
“Aizsargjoslu un aprobežojumu
tematiskais plānojums” izstrāde
Tematiskā plānojuma
“Transporta attīstības plāns”
izstrāde
Tematiskā plānojuma
“Meliorācijas attīstības
tematiskais plānojums” izstrāde
Rīgas teritorijas plānojuma līdz
2030.gadam izstrāde

RD PAD

2015.

TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies
2016.gada 3.novembrī.

RD PAD

2015.

TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies
2016.gada 3.novembrī.

RD PAD

2015.

TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies
2016.gada 3.novembrī.

RD PAD

2015.

Tematiskā plānojuma redakcija tiek gatavota
iepazīstināšanai, kas uzsāksies 2016.gada 3.novembrī.

RD PAD

2015.

TmP redakcija tiek gatavota sabiedrības iepazīstināšanai, kas uzsāksies
2016.gada 3.novembrī.

RD PAD

2014.-2018.

19.4.18.

Dārziņu apkaimes publiskās
infrastruktūras attīstības
tematiskā plānojuma izstrāde

RD PAD

2016.

19.4.19.

Veikt patvaļīgās būvniecības
ierobežošanu tauvas joslā

RPB

2014.pastāvīgi

19.4.20.

Veikt patvaļīgās būvniecības
ierobežošanu ielu sarkano līniju
robežās

RPB

2014.pastāvīgi

19.09.2016. noslēgts līgums Nr.DA-16-120-lī ar SIA “Grupa93” Par
atklātu konkursu “Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde” id.Nr. RD PAD
2016/7.
Ar 2015.gada 23.novembra līgumu Nr. DA-15-107-lī SIA “Metrum R” ir
uzsācis Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības TmP
izstrādi. Ir pieņemts 1. un 2.starpziņojums un notiek darbs pie
3.starpziņojuma.
Zemes ierīcības projektu izskatīšanas ietvaros iespējams fiksēt
patvaļīgu būvniecību ne tikai tauvas joslā, bet jebkur citur, kam seko
attiecīgas darbības.
Zemes ierīcības projektu izskatīšanas ietvaros iespējams fiksēt
patvaļīgu būvniecību ne tikai ielu sarkanajās līnijās, bet jebkur citur,
kam seko attiecīgas darbības.

19.4.21.

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

RD FD

2014.pastāvīgi

19.5.1. Rīgas pilsētas pašvaldības publiskā

RD FD

Pasākumi, aktivitātes

19.4.12.

19.4.13.

19.4.14.

19.4.15.

19.4.16.

19.4.17.

Komentāri (izpilde pārskata gadā)
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sabiedrības

Sekmīgi īstenojot budžeta ieņēmumu daļas izpildi un nodrošinot
budžeta izpildes kontroli, Rīgas pilsētas pašvaldībai 2015.gadā izdevās
būtiski samazināt budžeta deficīta apjomu no plānotajiem 51,7 milj.
līdz 3,8 milj. euro.

X

U19.5. Sniegt korektu, pārskatāmu un aktuālu informāciju par pašvaldību un katru tās institūciju
2014.XXX
Sagatavots un RD apstiprināts Pašvaldības publiskais pārskats par
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pārskata sagatavošana
19.5.2. Regulāra sabiedrības informēšana
par pašvaldības finanšu un budžeta
aktualitātēm, kā arī atbildes uz
sabiedrību interesējošiem
jautājumiem

19.7.2.

19.7.3.

19.7.4.

!
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2014.gadu, pārskats publicēts RD mājas lapā latviešu un angļu valodās.

RD Sabiedrisko
attiecību nodaļa

Saskaņā ar RD SAN tiešajām funkcijām gatavotas preses relīzes,
organizētas preses konferences, tikšanās un intervijas ar RD
amatpersonām. Pausts RD oficiālais viedoklis. Pēc žurnālistu
pieprasījumiem gatavoti dažādi informatīvie materiāli. Tiek pilnveidoti
Rīgas pašvaldības portāli www.riga.lv un www.info.riga.lv, kuros
informācija tiek aktualizēta vairākas reizes dienā. Sākta aktīva
komunicēšana ar iedzīvotājiem un žurnālistiem sociālajos tīklos
www.twitter.com un www.facebook.com, izplatot informāciju,
atbildot uz jautājumiem un ierosinājumiem.

U19.6. Nodrošināt pašvaldības finanšu caurskatāmību un izskaidrošanu sabiedrībai
2014.RD FD turpina sadarbību ar kredītreitinga aģentūrām “Standard &
pastāvīgi
Poor’s” un “Moody’s Investors Service” nodrošinot aģentūras ar
nepieciešamo finanšu un ekonomisko informāciju par RP, organizējot
aģentūru pārstāvju vizītes Rīgā.
U19.7. Nodrošināt regulāru dialogu ar sabiedrību un sekmēt sabiedrības līdzdalību pašvaldības darbībā (t.sk. lēmumu pieņemšanā un īstenošanā)
Informatīvie un izglītojošie
RD IKSD
2014.Notiek nepārtraukti, esot atbilstošam finansējumam, sadarbībā ar
pasākumi/projekti par līdzdalības
pastāvīgi
NVO.
iespējām pašvaldības darbībā un
par pienākumiem attiecībā pret
dažādām pašvaldības iedzīvotāju
grupām
Pilsoniskās sabiedrības
RD IKSD
2014.Notiek nepārtraukti ar visām augstāk un zemāk minētajām darbībām,
stiprināšanas aktivitāšu/projektu
pastāvīgi
sniedzot atbalstu NVO un citām sabiedrības grupām.
atbalsts, kuros iesaistās dažādas
sabiedrības grupas
Pašvaldības sadarbības
RD (pašvaldības
2014.memorands ar NVO, kā arī RD
iestādes,
pastāvīgi
izveidotās konsultatīvās padomes,
struktūrvienības
darba grupas un publiskās
)
apspriešanas
Dialoga uzturēšana ar mērnieku
RPB
2014.1. Realizējot adresācijas sakārtošanas projektu (uzsākts 2014.gadā),
profesionālajām organizācijām
pastāvīgi
Rīgas teritorijā iedzīvotāju iesaistīšanas nolūkā ir organizētas publiskās
apspriešanas triju nedēļu garumā, kuras laikā iedzīvotāji var

19.6.1. Sadarbība ar starptautiskajām
kredītreitinga aģentūrām

19.7.1.
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RD FD
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līdzdarboties un sekmēt adresācijas sakārtošanas procesus. Tiek
piedāvāta iespēja līdzdarboties elektroniski, rakstiski vai klātienē
mutiskā formā. Līdzdalība tieši ietekmē RPB pieņemamos lēmumus.
2. RPB informē sertificējošās institūcijas par nekvalitatīvi veiktiem
ģeodēziskajiem darbiem.

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

RD IKSD
PAD, RD IKSD

2014.
U19.8. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un apkaimju iedzīvotāju teritoriālajām organizācijām
2014.Jauno plānošanas dokumentu ietvaros ir notikusi sadarbība ar
pastāvīgi
dažādām NVO, iesaistot plānošanas procesos.

RD PAD

2014.-2018.

Jaunā teritorijas plānojuma izstrādes gaitā tiks identificēti apkaimju
centri. Tematiskajos plānojuma projektos tiks iekļautas prasības centru
attīstības veicināšanai.

RD PAD

2014.pastāvīgi

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

RD PAD

2014.-2015.

19.8.5. Apkaimju ideju fonda izveide, tā
nepārtrauktas darbības
nodrošināšana un ikgadēja

RD PAD

Tiek uzturēta interneta vietne www.apkaimes.lv.
Tikšanās ar Torņakalna apkaimes aktīvistu par problēmjautājumiem
šajā apkaimē, dalība RD PAD Pilsētvides attīstības pārvaldes
organizētajos sabiedrības līdzdalības pasākumos – “Apkaimju gids”,
tikšanās ar attīstītājiem no SIA “HANNER Real Estate", kas realizē
projektu “Jaunā Teika”. Tika pārrunāti jautājumi, kas skar Teikas
apkaimi un potenciālo nākotnes sadarbību saistībā ar iedzīvotāju
konsolidāciju un publiskās telpas izmantošanu kvartālā.
Projekta galvenie rezultāti: ar projekta vietējās atbalsta grupas aktīvu
līdzdalību izstrādāta Latviešu strēlnieku laukuma attīstības vīzija, kā arī
izstrādāts rīcības plāns laukuma publiskās ārtelpas atjaunošanai; jaunu
zināšanu apguve un starptautiskās labās prakses pārņemšana publiskās
ārtelpas plānošanā ar plašu un proaktīvu sabiedrības līdzdalību, lai
pilsētvide tiktu veidota atbilstoši tās lietotāju – pilsētas iedzīvotāju
vajadzībām un vēlmēm.
Darbība nenotiek, jo RD IKSD ir izveidoti šāda veida projektu konkursi.

XXX

2014.-2020.
!
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finansējuma piesaiste
19.8.6. Apkaimju iedzīvotāju talku, akciju,
ielu svētku un citu pasākumu, kuri
vērsti uz iedzīvotāju līdzdalību
apkaimes attīstībā un iekļaušanos
apkaimes kopienā, organizēšana
19.9.1. Sadarbība ar Rīgas plānošanas
reģionu un Rīgas aglomerācijā
esošajām pašvaldībām un
pašvaldību organizācijām (Latvijas
Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo
pilsētu asociācija u.c.)

Izpilddirekcijas

RD PAD

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

19.9.3. Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja
dalība ES Reģionu komitejas
locekļu delegācijā kopā ar 3

RD LD
RD PAD

RD ĀP

!

Darbība
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X
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XXX

Darbība
notiek

Rezultāts nav
sasniegts

Izpildes
termiņš vai
periods

Rezultāts
sasniegts
daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Rezultāts
sasniegts

Pasākumi, aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Izpildes raksturojums

Komentāri (izpilde pārskata gadā)

!

2014.pastāvīgi

Nodrošināta Lielās talkas norise Ziemeļu rajona un Vidzemes
priekšpilsētas teritorijās 67 vietās un izvesti atkritumi no 26 vietām
EUR 8 990, organizētas 8 lapu savākšanas vietas un lapu izvešana.

U19.9. Nodrošināt regulāru sadarbību ar valsts institūcijām un citām pašvaldībām
2014.pastāvīgi

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

Nodrošināta regulāra sadarbība, kā arī dalība vairākos pasākumos, kas
saistīti ar pilsētas stratēģiskajiem izaicinājumiem, piemēram, tika
nodrošināta dalība Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas
sanāksmē, Rīgas plānošanas reģiona Konsultatīvās komisijas sēdēs, dalība
Radošo kvartālu un teritoriju forumā, dalība seminārā “Degradētu vai
nelietotu telpu pagaidu izmantošanas modeļi Baltijas valstīs, Vācijā un
Šveicē”, dalība URBACT konferencē, dalība seminārā “Sasaistes izveidošana
starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī”, pieredzes
apmaiņas vizīte Carnikavā saistībā ar iepriekšējā ES fondu perioda
realizētajiem pretplūdu pasākumiem. Sadarbībā ar LLPA ir noritējis
intensīvs darbs pie ES struktūrfondu 2014.-2020.gadam plānošanas perioda
fondu apguves.

Nodrošināta regulāra sadarbība un dalība vairākos pasākumos, kas
saistīti ar pilsētas stratēģiskajiem izaicinājumiem, kā arī sagatavotas un
sniegtas prezentācijas par pilsētas attīstību, piemēram, Saeimas
ilgtspējīgas attīstības komisijai, Valsts piekrastes tematiskā plāna
izstrādes ietvaros prezentācija LR VARAM par Rīgas jūras Līča piekrasti
Rīgas teritorijā.
Sadarbībā ar valsts institūcijām ir noritējis intensīvs darbs pie ES
struktūrfondu 2014.-2020.gadam plānošanas perioda fondu apguves.
Noslēgts deleģēšanas līgums par integrēto teritoriālo investīciju
projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu starp Rīgas pilsētas
pašvaldību un LR FM.
Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība ES Reģionu
komitejas locekļu delegācijā.

2014.pastāvīgi
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novadu pašvaldību pārstāvjiem, 2
republikas pilsētu pašvaldību
pārstāvjiem un Latvijas Pašvaldību
savienības priekšsēdētāju
19.9.4. Sadarbība ar LR ĀM un citām valsts
pārvaldes iestādēm, EK
pārstāvniecību Latvijā un dažādām
ārvalstu vēstniecībām LR un LR
vēstniecībām ārvalstīs

RD ĀP

2014.pastāvīgi

19.10.1.

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

RD ĀP

2014.pastāvīgi

19.10.2.

Starptautisko
organizāciju/institūciju un
sadarbības tīklu pārstāvju
uzņemšanas koordinēšana un
organizēšana Rīgas domē
Rīgas domes vadības dalības
organizēšana nozīmīgos
starptautiskos projektos,
pasākumos, kongresos un
konferencēs
Sadarbības veicināšana ar Rīgas
sadarbības un sadraudzības
pilsētām ārvalstīs, pārstāvot
Rīgas pilsētas intereses un
organizējot RD vadības, RD

RD ĀP

2014.pastāvīgi

RD ĀP

2014.pastāvīgi

Nodrošināta RD vadības dalība nozīmīgos starptautiskos projektos,
pasākumos, kongresos un konferencēs (veiktas nepieciešamās
formalitātes un vizīšu saturiskā plānošana).

RD ĀP

2014.pastāvīgi

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

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

U19.10. Veicināt daudzpusēju pašvaldības starptautisko sadarbību

19.10.3.

19.10.4.

Nodrošināta RD vadības, RD deputātu un RP darbinieku dalība
starptautisko organizāciju/institūciju un tīklu iniciētos pasākumos
(veiktas nepieciešamās formalitātes komandējumu nodrošināšanai,
t.sk. vizīšu saturiskā plānošana, vīzu nodrošināšana utt.).
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19.10.5.

19.10.6.

19.10.7.

19.10.8.

19.10.9.

deputātu un Rīgas pilsētas
pašvaldības darbinieku dalību
aktivitātēs Rīgas sadraudzības
pilsētās un pie sadarbības
partneriem
Pieredzes apmaiņas vizīšu un
tikšanos Rīgas pilsētas
pašvaldības pārstāvjiem un
ārvalstu pašvaldību institūciju
speciālistiem organizēšana
Informācijas materiālu par Rīgas
pilsētas pašvaldības sadarbību ar
ārvalstīm sagatavošana RD
vadības vizītēm un sanāksmēm
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)
Dalība Rīgas un ārvalstu
sadraudzības pilsētu kopīgo
kultūras, tūrisma un sporta
sadarbības pasākumu plānošanā
un realizēšanā
Rīgas un tās sadraudzības pilsētu
attiecības regulējošo dokumentu
izstrādes nodrošināšana un
koordinēšana

19.10.10. Ārvalstu sadarbības projektu
izstrāde un realizēšana

RD ĀP
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Nodrošinātas pieredzes apmaiņas vizītes un tikšanās Rīgas pašvaldības
pārstāvjiem un ārvalstu pašvaldību institūciju speciālistiem.

2014.pastāvīgi

2015.gada februārī notika pieredzes apmaiņas vizīte un tikšanās ar
Liepājas pašvaldības pārstāvjiem.
2015.gada decembrī pieredzes apmaiņa un tikšanās ar Viļņas
pašvaldības pārstāvjiem.
Sagatavoti materiāli par RP sadarbību ar ārvalstīm aktuālajām RD
vadības 2015.gada vizītēm un sanāksmēm.

RPB

2014.pastāvīgi

RD ĀP

2014.pastāvīgi

RD ĀP

2014.pastāvīgi

Saturiski izplānota, sagatavota un nodrošināta ārvalstu sadraudzības
un sadarbības pilsētu, starptautisko organizāciju/institūciju un
sadarbības tīklu delegāciju uzņemšanas norise Rīgā.

RD ĀP

2014.pastāvīgi

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

RD ĀP

2014.pastāvīgi

RD ĀP

2014.pastāvīgi

Izstrādāti Rīgas un tās sadraudzības pilsētu attiecības regulējoši
dokumenti: RD un Minskas pilsētas izpildkomitejas sadarbības
programma 2015.-2017.gadam (parakstīta 08.04.2015.). Saprašanās
memorands starp RD un Sanktpēterburgas likumdošanas sapulci
(parakstīts 17.06.2015.)
Izstrādāti un realizēti ārvalstu sadarbības projekti.
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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
pilsētvides attīstīšanā
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“Rīga 2014” projekts ir noslēdzies, aktivitātes vairs nesekos.

XXX
RD PAD

2014.pastāvīgi

Tika ņemta dalība starptautiskās konferencēs un semināros – Eiropas
metropoļu tīkla METREX ietvaros Milānā un Šcecinā, projekta
BalticUrbanLab seminārs Turku (Somijā), seminārs “Neizmantoto telpu
attīstības potenciāls un metodes” Tallinā.

RD ĀP

2014.pastāvīgi

Atbalstīta starptautisku konferenču un kongresu rīkošana Rīgā.

RD ĀP

2014.pastāvīgi
2014.pastāvīgi

Atbalstīta Rīgas dalība starptautiskos tirgos, tādējādi veicinot pilsētas
atpazīstamību.
Rīgas ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju vizīšu
nodrošināšana Rīgā uz XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju
svētkiem (t.sk. Sudžou kolektīva piedalīšanās Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētkos); Rīgas pilsētas svētkiem, kā arī ārvalstu
delegāciju uzņemšana un reprezentācijas pasākuma nodrošināšana
Rīgas Brāļu kapu simtgadei veltītajos pasākumos.

RD ĀP

2014.pastāvīgi

Nodrošināta Starptautiskā Tūrisma filmu festivāla “Tourfilm Riga 2015”
norise.

RD ĀP

2014.-2020.

Nodrošinātas starptautisko organizāciju un sadarbības tīklu darba
grupu ikgadējās tikšanās Rīgā.

RD ĀP

2014.pastāvīgi

Nodrošināta Rīgas pārstāvība EK Reģionālās politikas un pilsētpolitikas
ģenerāldirektorāta rīkotajās Reģionu un pilsētu atvērto durvju dienās
“Open Days 2015” Briselē.

U19.11. Veicināt Rīgas pilsētas starptautisko atpazīstamību
19.11.1.

19.11.2.
19.11.3.

19.11.4.

19.11.5.

19.11.6.

Rīgas pilsētas kā starptautiskas
konferenču un kongresu
rīkošanas vietas atpazīstamības
veicināšana
Pozitīvas Rīgas atpazīstamības
veicināšana starptautiskos tirgos
Rīgas ārvalstu sadraudzības un
sadarbības pilsētu, kā arī
starptautisko
organizāciju/institūciju un
sadarbības tīklu pārstāvju dalība
liela mēroga svētkos un
pasākumos
Starptautisko tūrisma filmu
festivālu “Tourfilm Riga”
organizēšana
Starptautisko organizāciju un
sadarbības tīklu darba grupu
ikgadējo tikšanos Rīgā
organizēšana
Rīgas pārstāvības EK Reģionālās
politikas un pilsētpolitikas
ģenerāldirektorāta rīkotajās
Atvērto durvju dienās „Eiropas
reģionu un pilsētu nedēļa”
Briselē nodrošināšana

RD ĀP
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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
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Starptautisku pasākumu, kuru maršrutā Rīga iekļauta kā viens no
posmiem, ietvaros nodrošināta riteņbraucēju grupas “European
Cycling Tour 2015” uzņemšana Rīgā.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors

Dz.Balodis
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