
2016.gada pārskats 

par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 

2014.–2020.gadam ieviešanu

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un 

Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam

ieviešanas uzraudzības 

pārskats par periodu no 2014. līdz 2016. gadam

Agnese Gūtmane
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
Stratēģiskās vadības pārvaldes 
Stratēģiskās uzraudzības nodaļas vadītāja



Juridiskais pamatojums

Rīgas domes 

09.11.2010. iekšējie noteikumi Nr.5 

«Kārtība, kādā tiek īstenota Rīgas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas un Rīgas attīstības 

programmas izpildes uzraudzība» 
(RD 09.04.2013. iekšējo noteikumu Nr.24 redakcijā)



Ikgadējā pārskata saturs

• Stratēģijas izpildes uzraudzība un novērtēšana

• Rīgas pilsētas vizītkarte

• Virzība uz 4 stratēģisko mērķu sasniegšanu

• 19 rīcības virzienu rezultāti

• Kopējie secinājumi

• Pielikumi
– Rīcības plāna izpilde (1.pielikums)

– Investīcija plāna izpilde (2.pielikums)



Izmantotie informācijas avoti

Pārskats par 2016.gadu

RD Pilsētas attīstības departaments

- 29 RD iestādes un struktūrvienības

- Ārējie datu avoti (LR CSP, mediju monitorings u.c.)

- 5 nozaru eksperti

- Iedzīvotāju aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar
pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem



Ekspertu viedoklis

EKONOMIKA

Līva Stūrmane, Oxford
Research Baltic’s eksperte

NVO

Edīte Alksne, Rīgas 
uzņēmēju biedrības valdes 

priekšsēdētāja vietniece

PĀRVALDĪBA

Iveta Reinholde, Asociētā 
profesore, Dr.sc.pol.

SOCIĀLĀ JOMA

Vilma Selecka, Latvijas SOS 
Bērnu ciematu asociācijas 
Resursu un Kompetences 
centra speciāliste, Mg SD 

PILSĒTVIDE

Sarmīte Barvika, Rīgas 
Tehniskās universitātes 
Arhitektūras fakultātes 

pētniece



PRV1  Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība



RV2 Atbalsts jaunatnes 

pašiniciatīvai un organizētajam 

brīvajam laikam

RV3 Atpazīstama un 

iesaistoša kultūrvide



RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm



RV5 Daudzveidīgas sporta 

iespējas

RV6 Uz preventīvu darbību 

vērsta veselības aprūpe



RV7 Iekļaujoša un aktivitāti 

motivējoša sociālā sistēma

RV8 Sabiedriskā kārtība un 

drošība



RV9 Kvalitatīva dzīvesvide un 

pieejams mājoklis

RV10 Ērta starptautiskā 

sasniedzamība



PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un 

organizācija



RV12 Infrastruktūras un 

komunālo pakalpojumu 

uzlabošana

RV13 Plaša 

energoefektivitātes īstenošana



RV14 Pilsētas specifisko 

teritoriju jautājumu risināšana
RV15 Laba vides kvalitāte



PRV16 Labvēlīga 

uzņēmējdarbības vide un 

augsta ekonomiskā aktivitāte

RV17 Augoša daudzprofilu 

osta



RV18 Mērķtiecīgs tūrisma 

piedāvājums

RV19 Efektīva, atbildīga un 

uz daudzpusēju sadarbību 

vērsta pārvaldība



Rīcības virzienu dinamikas analīze



Rādītāji, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība



Paldies!

Agnese Gūtmane
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
Stratēģiskās vadības pārvaldes 
Stratēģiskās uzraudzības nodaļas vadītāja
Tālr.: 67105449; e-pasts: agnese.gutmane@riga.lv

19.01.2018.



Pārskata par 2017.gadu provizoriskais 

sagatavošanas laika grafiks

Plānotie
datumi

Darbība, pasākumi

27.12.2017.-
04.01.2018.

Pārskatam nepieciešamās informācijas pieprasījumu veidlapu 
nosūtīšana struktūrvienībām un iestādēm

01.03.2018. Pārskatam nepieciešamās informācijas apstiprināšana struktūrvienībās 
(iepriekš saskaņotas ar Stratēģisko uzraudzības nodaļu)

31.05.2018. Iedzīvotāju aptaujas rezultātu saņemšana

01.06.2018. Provizorisko datu saņemšana no ārējām institūcijām

15.06.2018. Pārskata gala atskaites nosūtīšana komentāru sniegšanai nozaru 
ekspertiem

15.07.2018. Pārskata gala atskaites nosūtīšana saskaņošanai ar iesaistītajām 
institūcijām

01.08.2018. Pārskata gala atskaites izskatīšana RD pastāvīgajās komitejās

01.09.2018. Pārskata gala atskaites apstiprināšana RD


