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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI
APC

apmeklētāju pieņemšanas centrs

NVO

nevalstiskā organizācija

AS

akciju sabiedrība

PII

pirmsskolas izglītības iestāde

ĀTI

ārvalstu tiešās investīcijas

BIM

Būves Informācijas Modelis

Programma Rīgas attīstības programma
		
2014.-2020. gadam

BJC

bērnu un jauniešu centrs

PVN

pievienotās vērtības nodoklis

CIFFT

Starptautiskā tūrisma festivāla
komiteja (International Committee
of Tourism Film Festival)

RCK

Rīgas Celtniecības koledža

REA

Rīgas pašvaldības aģentūra
“Rīgas enerģētikas aģentūra”

CSDD

Ceļu satiksmes drošības direkcija

RD

Rīgas dome

CSP

Centrālā statistikas pārvalde

CVK

Centrālā vēlēšanu komisija

RD APC Rīgas domes Apmeklētāju
pieņemšanas centrs

DC

dienas centrs

ES

Eiropas Savienība

ESKO

energoservisa kompānija

EUR

Eiropas Savienības vienotā valūta

ĢIS

ģeogrāfiskā informācijas sistēma

IKP

iekšzemes kopprodukts

RD MVD Rīgas domes Mājokļu un vides
departaments

IKT

informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas

RD PAD Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments

IM

ilgtermiņa attīstības mērķis

RNP

ITI

integrētas teritoriālās investīcijas

LAPK

Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodekss

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Rīgas namu
pārvaldnieks”

RPA

Rīgas pašvaldības aģentūra

LED

gaismu izstarojošā diode
(Light Emitting Diode)

RPP

Rīgas pašvaldības policija

RSD

Rīgas Sociālais dienests

LNMM

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

RTP

Rīgas teritorijas plānojums

LR

Latvijas Republika

RV

rīcības virziens

LR FM

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

LR IZM

Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrija

RVC AZ Rīgas vēsturiskais centrs un
tā aizsardzības zona

LR SM

Latvijas Republikas Satiksmes
ministrija

LR VARAM
		
		

Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija

LU

Latvijas Universitāte

MVU

mazie un vidējie uzņēmēji

NĪN

nekustamā īpašuma nodoklis

NVA

Nodarbinātības valsts aģentūra

RD IKSD Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departaments
RD ĪD

Rīgas domes Īpašuma departaments

RD LD

Rīgas domes Labklājības
departaments

SAM

specifiskais atbalsta mērķis

SIA

sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Stratēģija
		

Rīgas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija līdz 2030. gadam

SUS

Stratēģijas uzraudzības sistēma

TJN

tehniskās jaunrades nams

TmP

tematiskais plānojums
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IEVADS
Rīgas attīstības plānošana
Kopš 2014. gada Rīgas pilsētas teritorijas attīstība tiek plānota saskaņā ar RD 2014. gada 27. maija
lēmumu Nr.1173 “Par Rīgas attīstības programmas 2014.-2020. gadam un Rīgas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2030. gadam apstiprināšanu” apstiprināto Stratēģiju un Programmu.
Stratēģijā ir ietverts Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, telpiskās attīstības perspektīva un attīstības prioritātes līdz 2030. gadam.
Rīgas pilsētas pašvaldība ir izvirzījusi četrus pilsētas IM (skat. 1.att.):
IM1

Prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība

IM2

Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika

IM3

Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide

IM4

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

Kā redzams 1.att. iekļautajā shēmā, visi Rīgas pilsētas IM ir savstarpēji viens otru ietekmējoši un saistīti
ar vienu no lielākajiem pašvaldības izaicinājumiem – panākt pilsētas iedzīvotāju skaita krituma apstādināšanu un iedzīvotāju skaita palielināšanās sākumu, paaugstinot dzīves kvalitāti pilsētā ar plašām nodarbošanās iespējām, ar dažādām grupām atbilstošu mājokļu piedāvājumu, ar kvalitatīviem un daudzveidīgiem pakalpojumiem, kā arī ar interesantu sociālo dzīvi un ērtu pilsētvidi.
Savukārt, Programma ir Rīgas pilsētas pašvaldības rīcības dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa
prioritātes un pasākumu kopums Stratēģijā izvirzīto uzstādījumu un mērķu sasniegšanai. Stratēģijā nosprausto Rīgas pilsētas IM sasniegšanai Programmā ir noteikti 19 RV (skat. 2.att.).
Programmā katra RV ietvaros ir noteikti sagaidāmie sasniegumi, definēti uzdevumi, rīcības plānā noteiktie uzdevumi ir izvērsti pasākumos un projektos. Kā redzams 2.att. katrs RV lielākā vai mazākā mērā
ietekmē katra IM sasniegšanu, tomēr atšķirīga ir to ietekmes intensitāte. Programmā izvirzītie RV skar
visas Rīgas pilsētas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares.

1. att. Rīgas ilgtermiņa attīstības mērķi

5

IEVADS
Rīgas attīstības uzraudzība
Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likumam un RD 2010. gada 9. novembra iekšējiem noteikumiem Nr.5 “Kārtība, kādā tiek īstenota Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Rīgas attīstības programmas izpildes uzraudzība”, Rīgas pilsētas pašvaldībā ir ieviesta un tiek uzturēta Stratēģijas uzraudzības sistēma jeb saīsināti – SUS (ar vārdu “Stratēģija” uzraudzībā tiek apzīmēti abi dokumenti – Stratēģija
un Programma). Tās funkcijas ir novērtēt un uzraudzīt stratēģisko mērķu, RV, uzdevumu un pasākumu
īstenošanu, kā arī sagatavot pārskatu par Stratēģijas īstenošanu.
SUS ietvaros ik gadu, balstoties uz RD iestāžu un struktūrvienību sniegto informāciju, tiek veidots Pārskats par Stratēģijas un Programmas īstenošanu pārskata gadā. Lai Pārskatā sniegtā informācija būtu
objektīva, tajā tiek ietverta arī vispārējā statistika par Rīgu, iedzīvotāju aptaujas rezultāti (veikta ne retāk
kā reizi divos gados), kā arī piecu dažādu nozaru (NVO, pilsētvides, ekonomikas, sociālajā un pārvaldības
jomā) ekspertu viedoklis. Pārskats ik gadu tiek apstiprināts ar RD lēmumu.
SUS paredz, ka papildus ikgadējam pārskatam reizi četros gados pirms pašvaldību vēlēšanām tiek sagatavots pārskats par pēdējo četru gadu laikā paveikto ar nozaru ekspertu vērtējumu par padarīto un
ieteicamajiem attīstības virzieniem.

Pārskata mērķis un struktūra
Šis ir izvērsts Stratēģijas ieviešanas uzraudzības pārskats par periodu no 2014. līdz 2016. gadam. Tas
sniedz informāciju par Rīgas pilsētas IM virzību un RV progresu izvērtējamā laika posmā. Pārskats ir
veidots kā informatīvs ziņojums, kas sniedz iespēju jebkuram interesentam iepazīties ar Rīgas pilsētas
pašvaldības kopējo progresu stratēģisko uzstādījumu sasniegšanā pārskata perioda ietvaros.
Pārskata perioda ilgums ir izvēlēts, ievērojot Stratēģijas un Programmas spēkā stāšanās datumu, ES
fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” sākumu, kā arī LR pievienošanās eirozonai datumu.
Pārskata sagatavošanā ir izmantota Rīgas pilsētas pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību sagatavotā informācija, Rīgas pilsētas iedzīvotāju aptaujas rezultāti, pētījuma “Pilsētvides attīstību
raksturojošo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības novērtēšana
un vizualizācija Rīgas 58 apkaimēs” rezultāti, piecu nozaru (NVO,
pilsētvides, ekonomikas, sociālajā un pārvaldības jomā) ekspertu
viedoklis, kā arī citu iestāžu rīcībā esošā informācija.
Pārskata struktūra ir pielāgota Stratēģijā izvirzītajiem četriem IM
un 19 RV. Pārskats sastāv no ievada – ieskata Rīgas pilsētas attīstības plānošanā un uzraudzībā, Rīgas pilsētas IM virzības novērtējuma sadaļas un Rīgas pilsētas RV progresa novērtējuma
sadaļas, īpašu uzmanību pievēršot nozīmīgākajiem sasniegumiem pārskata periodā. Pārskata nobeigumu veido secinājumi
un priekšlikumi, izmantotās informācijas un fotogrāfiju avotu
saraksti, kā arī informācija par projektu īstenošanu atbildīgajām
iestādēm. Secinājumu un priekšlikumu sadaļa veidota kā plānoto
un sasniegto rezultātu analītisks izvērtējums RV iedalījumā.

2.att. Rīgas rīcības virzieni
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1. RĪGAS PILSĒTAS ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS
MĒRĶU VIRZĪBAS NOVĒRTĒJUMS
1.1. IM1 Prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība
MĒRĶA VIRZĪBA
Rīgas pilsētas lielākā bagātība ir tās iedzīvotāji, kas ar savu devumu un neatlaidīgu darbu veicina Rīgas
atpazīstamību, pievērš sabiedrības uzmanību Latvijas galvaspilsētai, sekmē Rīgas attīstību un rada interesi par to. Sabiedrības veselība, zināšanu un prasmju līmenis, motivācija un vērtības ir Rīgas pilsētas
sasniegumu pamatā. Apzinoties prasmīgas, nodrošinātas un aktīvas sabiedrības nozīmi Rīgas pilsētas
ilgtspējīgā attīstībā, pārskata periodā liela uzmanība tika pievērsta izglītības iespēju nodrošināšanai visa
mūža garumā, iedzīvotāju veselības preventīvai aprūpei, sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas
veicināšanai u.c. Rīgas pilsētas sabiedrības attīstībai nozīmīgiem jautājumiem.
MĒRĶA VIRZĪBAS REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
Pārskats par mērķa IM1 virzības rezultatīvajiem rādītājiem pārskata periodā ir iekļauts 1.1.tabulā.
IM1 Prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība
Nr.
p. k.

Rādītājs

IM1.1.

Mērvienība

Programmā
noteiktā
sākuma
vērtība

Skaits,
tūkst.

Iedzīvotāju skaits1

2013
643,6

1.1.tabula

Gads / vērtība

Pārskata
perioda
vidējā
vērtība

Tendence
(pārskata
perioda vidējā
vērtība pret
sākuma
vērtību)

2014 2015 2016
643,4 641,0 639,6

641,3



Samazināšanās
palēninās un
sākas pieaugums

Tuvojas
700

CSP

2014 2015 2016
701,9 696,6 703,2

700,6



–

–

PMLP

Sagaidāmā
attīstības
tendence

Sagaidāmā
vērtība
2030. g.

Datu
avots

IM1.2.

Iedzīvotāju ar augstāko izglītību
īpatsvars (15-64 gadu grupā)

Īpatsvars,
%

2012
34,5

2014
36,5

2015
36,8

2016
39,7

37,7



Palielinās

40

CSP

IM1.3.

Nodarbinātības līmenis

%

2012
60,1

2014
63,9

2015
65,9

2016
65,3

65,0



Palielinās

> 75

CSP

IM1.4.

Strādājošo mēneša vidējā
darba samaksa neto pret
iztikas minimumu Latvijā

Reizes

2012
2,20

2014
n.d.2

2015
n.d.

2016
n.d.

–

–

Pieaug

4

CSP

IM1.5.

Patēriņš pamatvajadzībām
no mājsaimniecību
kopējiem izdevumiem

%

2012
53,6

2014
53,4

2015
52,7

2016
n.d.3

53,1



Samazinās

45

CSP

IM1.6.

Patēriņš atpūtai un
kultūrai no mājsaimniecību
kopējiem izdevumiem

%

2012
7,5

2014
9,4

2015
8,5

2016
n.d.3

8,9



Pieaug

15

CSP

IM1.7.

Džini koeficients

%

2012
34,3

2014
33,7

2015
34,5

2016
n.d.3

34,1



Samazinās

< 30

CSP

IM1.8.

Vēlētāju aktivitāte
pašvaldību vēlēšanās

%

2012
55,6

2014
–4

2015
–4

2016
–4

–

–

Palielinās

70

CVK

IM1.9.

Iedzīvotāju apmierinātība ar
pašvaldības darbu kopumā

%

2012
69,1

2014
73,6

2015
75,7

2016
71,0

73,4



Palielinās

75

Regulāra
iedzīvotāju
aptauja

Tendence











Novērtējums

Pieaugums ar
pozitīvu vērtējumu

Samazinājums ar
pozitīvu vērtējumu

Pieaugums ar
negatīvu vērtējumu

Samazinājums ar
negatīvu vērtējumu

Nav notikušas
izmaiņas

Atšķirības CSP un PMLP datos ir saistītas ar iedzīvotāju statistikas sagatavošanas metodoloģijas atšķirībām. CSP pielietotā metodoloģija iedzīvotāju statistikas sagatavošanai balstās uz statistisko klasifikāciju, kuras mērķis ir sadalīt Latvijā reģistrētos iedzīvotājus divās klasēs (grupās) – faktiski dzīvo Latvijā (Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji) un faktiski dzīvo ārzemēs. Savukārt, PMLP dati par iedzīvotāju skaitu balstīti
uz informāciju no LR Iedzīvotāju reģistra par iedzīvotāju dzīvesvietu (dzīvesvietas norādīšana; dzīvesvietas deklarēšana; dzīvesvietas reģistrēšana; nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā)
2
Sākot ar 2014. gadu, CSP pārtrauca iztikas minimuma aprēķinu
3
Dati uz Pārskata sagatavošanas brīdi nav pieejami
4
Pārskata periodā pašvaldību vēlēšanas nenotika
1
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1. RĪGAS PILSĒTAS ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS
MĒRĶU VIRZĪBAS NOVĒRTĒJUMS
Kā redzams 1.1.tabulā, rādītāja “iedzīvotāju skaits” vidējā vērtība pārskata periodā ir par 2,5 tūkst. zemāka par Programmā noteikto sākuma vērtību. Kaut arī Rīga saglabā līderpozīcijas iedzīvotāju skaita ziņā
valstī, laika periodā no 2014. līdz 2016. gadam pašvaldības administratīvajā teritorijā pastāvīgi dzīvojošo
iedzīvotāju skaits atbilstoši CSP publiskotajiem datiem ir samazinājies. Rādītāju, galvenokārt, ietekmēja
iedzīvotāju dabiskais pieaugums un iedzīvotāju ilgtermiņa ārējā (starptautiskā) un iekšējā (Latvijas ietvaros) migrācija. Iedzīvotāju skaita samazināšanās ir viens no būtiskākajiem Rīgas pilsētas attīstības
izaicinājumiem.
Salīdzinājumam ir nepieciešams atzīmēt, ka PMLP publiskotie dati par iedzīvotāju skaitu, kas balstīti uz
informāciju no LR Iedzīvotāju reģistra par iedzīvotāju dzīvesvietu (dzīvesvietas norādīšana; dzīvesvietas
deklarēšana; dzīvesvietas reģistrēšana; nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā) liecina, ka rādītāja “iedzīvotāju skaits” izmaiņu dinamikai pārskata periodā ir bijis pozitīvs raksturs.
Augstākās izglītības pieejamība, investīcijas augstākās izglītības institūciju materiālās un tehniskās bāzes modernizēšanā un attīstībā, lielāka interese par augstāko izglītību u.c. faktori veicināja iedzīvotāju
ar augstāko izglītību īpatsvara pieaugumu pārskata periodā. Jāatzīmē, ka visā analizējamā laika periodā
rādītāja “Iedzīvotāju skaits ar augstāko izglītību īpatsvars (15-64 gadu grupā)” dinamika ir pozitīva un tā
vidējā vērtība tuvojas sagaidāmajai vērtībai 2030. gadā.
Izglītošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas procesā iegūtās zināšanas un prasmes rosina Rīgas pilsētas iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties darba tirgū vai uzņēmējdarbībā. Pārskata periodu raksturo nodarbinātības līmeņa paaugstināšanās no 63,9% 2014. gadā līdz 65,3% 2016. gada nogalē. Kopumā rādītāja
izmaiņu dinamika atbilst sagaidāmajai attīstības tendencei. Lai saglabātu pozitīvās nodarbinātības pieauguma tendences, pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar AS “Swedbank” īstenoja
grantu programmu “Atspēriens”, sniedza atbalstu iniciatīvai “Atbalsti mazo biznesu”, rīkoja informatīvus
pasākumus Latvijā un ārvalstīs investīciju piesaistes veicināšanai un Rīgas pilsētas ekonomikas vides
iespēju popularizēšanai, organizēja tikšanās ar investoriem ar mērķi veicināt investīciju piesaisti Rīgai un
īstenoja citus uzņēmējdarbību veicinošus pasākumus.
Pēdējo trīs gadu laikā apmierinātības ar pašvaldības darbu rādītāji ir bijuši izteikti augstāki kā pirms 2012.
gada, kad ar pašvaldības darbu bija apmierināts tikai katrs otrais Rīgas iedzīvotājs (skat. 3.att.). Pārskata
perioda rādītāja vidējā vērtība sasniedz 73,5%. Ir uzlabojušies iedzīvotāju pozitīvie vērtējumi par iespējām
saņemt informāciju un piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā.
AR RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DARBU APMIERINĀTO IEDZĪVOTĀJU ĪPATSVARS

3.att. Ar Rīgas pilsētas pašvaldības darbu apmierināto iedzīvotāju īpatsvars
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1. RĪGAS PILSĒTAS ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS
MĒRĶU VIRZĪBAS NOVĒRTĒJUMS
1.2. IM2 Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika
MĒRĶA VIRZĪBA
Pilsētas ekonomikas izaugsme ir pašvaldības un iedzīvotāju labklājības un attīstības pamats. Ekonomiskā aktivitāte pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina ienākumus gan vietējiem iedzīvotājiem,
šādi dodot iespēju uzturēt sevi un savu ģimeni, gan pašvaldībai – sniegt publiskos pakalpojumus, kā arī
uzturēt un attīstīt publisko infrastruktūru. Pilsētas ekonomikas galvenais virzītājspēks ir uzņēmējdarbība. Inovatīvas, atvērtas un eksportspējīgas ekonomikas attīstības veicināšanai pārskata periodā Rīgas
pilsētas pašvaldība ir veikusi virkni pasākumu, lai atbalstītu uzņēmējus un radītu labvēlīgus apstākļus
uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenošanai ilgtermiņā.
MĒRĶA VIRZĪBAS REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
Pārskats par mērķa IM2 virzības rezultatīvajiem rādītājiem pārskata periodā ir iekļauts 1.2.tabulā.
IM2 Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika

1.2.tabula

Pārskata
perioda
vidējā
vērtība

Tendence
(pārskata
perioda vidējā
vērtība pret
sākuma
vērtību)

Sagaidāmā
attīstības
tendence

Sagaidāmā
vērtība
2030. g.

Datu
avots

Nr.
p. k.

Rādītājs

Mērvienība

Programmā
noteiktā
sākuma
vērtība

IM2.1.

IKP apjoma pieaugums

% pret
iepriekšējo
gadu

2010
5,5

2014
6,1

2015
n.d.5

2016
n.d.5

–

–

Stabils,
nesamazinās

>5

CSP

IM2.2.

Ekonomiski aktīvās
komercsabiedrības

Skaits,
tūkst.

2011
42,2

2014
51,6

2015
53,8

2016
n.d.5

52,7



Pieaug

52

CSP

IM2.3.

Ražošanas daļa
pievienotajā vērtībā

%

2012
9,86

20146 20156 2016
n.d.5
8,5
8,7

8,6



Pieaug

15

CSP

%

2013
6,5

2014
5,6

5,2



Samazinās

4

NVA

IM2.4. Bezdarba līmenis gada sākumā

Gads / vērtība

2015
4,9

2016
5,0

Tendence











Novērtējums

Pieaugums ar
pozitīvu vērtējumu

Samazinājums ar
pozitīvu vērtējumu

Pieaugums ar
negatīvu vērtējumu

Samazinājums ar
negatīvu vērtējumu

Nav notikušas
izmaiņas

Sākot ar 2011. gadu, IKP apjoma rādītājos vērojams pieaugums. Rīgas pilsētā tiek saražota puse (53%
2015. gadā) no kopējās jaunradītās vērtības Latvijā un arī turpmākās prognozes liecina, ka apjomi tikai
pieaugs.
Ņemot vērā iepriekšējo gadu datus, Rīgas pilsētas ekonomikas nozaru struktūrā pēc pievienotās vērtības
aizvien lielāko īpatsvaru sastāda tirdzniecības nozare, kas ir 15,9% 2015. gadā, tomēr, salīdzinot ar 2014.
gadu, vērojams kritums par 1%. Kā otra lielākā minama nekustamo īpašumu nozare, kura veido 11,2%
un, pretēji iepriekšminētajai nozarei, rādītājs pieaudzis par 0,7 procentpunktiem. Vismazākais īpatsvars
ir ražošanas daļas pievienotajai vērtībai – tikai 8,7% 2015. gadā un kopš Programmā noteiktās sākuma
vērtības ir samazinājusies par 1,1%. Rīgā vēl joprojām turpina dominēt pakalpojumu nozares.7
Kā liecina Lursoft pieejamie dati8, Rīgas uzņēmumu reģistrācijas dinamika diemžēl ir negatīva, kopš
2011. gada katru gadu sarūk jaunreģistrēto uzņēmumu skaits. Ja 2014. gadā tika reģistrēti 9 096 jauni
uzņēmumi, tad 2016. gadā tie bija tikai 6 316, kas ir par 30,6% mazāk. Kopumā Rīgā dibināti 56,4% no
visiem 2016. gadā jaunreģistrētajiem uzņēmumiem Latvijā. Arī uzņēmumu likvidācijas dinamika piedzīvo negatīvu noslieci, 2016. gadā likvidējot jau 6 467 uzņēmumus, kas, salīdzinot ar 2014. gadu, ir vērā

5
6
7

Dati uz Pārskata sagatavošanas brīdi nav pieejami
Novērtējums
Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2015
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1. RĪGAS PILSĒTAS ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS
MĒRĶU VIRZĪBAS NOVĒRTĒJUMS
ņemams skaits – par 139,9% vairāk. Šis ievērojamais likvidēto uzņēmumu skaita pieaugums skaidrojams
ne tikai ar tautsaimniecības situācijas pasliktināšanos, bet arī ar uzņēmējdarbības vides sakārtošanu,
kad no reģistriem tika izslēgti uzņēmumi, kuri jau ilgstoši neveic saimniecisko darbību. Kā arī liels izaicinājums uzņēmumiem ir nodokļu slogs, kas arī ir viens no galvenajiem likvidācijas faktoriem. Jāpiebilst, ka
reģistrācijas un likvidācijas rādītāji ir ļoti svārstīgi, tomēr pēdējos gados vērojama negatīva tendence, bet
pēc CSP statistikas datiem, ekonomiski aktīvo komercsabiedrību skaits turpina pieaugt.
Pēc NVA datiem, bezdarba līmeņa rādītājs Rīgas pilsētā ir zemākais no Latvijas pilsētām, kopš 2013.
gada tas ir samazinājies par 1,5%. Vistuvāk sagaidāmajai vērtībai rādītājs bijis 2015. gadā, kad bezdarba līmenis pilsētā sasniedza 4,9%, taču 2016. gadā atkal pieauga par 0,1%. Kopumā Rīgā reģistrēti 15,8
tūkst. bezdarbnieku no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Lai gan bezdarba līmenis ir zems, tomēr
vērojama darba spēka pieprasījuma un piedāvājuma nesabalansētība – uzņēmumiem trūkst tieši kvalificētu darbinieku ar attiecīgo profesiju, ar augstāko izglītību, zināšanām un prasmēm. Savukārt visvairāk
nodarbināto ir vienkāršajās profesijās, kur izglītības līmenim nav noteicošā nozīme. Tādēļ bezdarbniekiem būtu nepieciešams veicināt kvalifikācijas celšanu, jaunu prasmju apgūšanu, lai būtu konkurētspējīgāki darba tirgū.

8

https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&id=210
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1. RĪGAS PILSĒTAS ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS
MĒRĶU VIRZĪBAS NOVĒRTĒJUMS
1.3. IM3 Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide
MĒRĶA VIRZĪBA
Pilsētvide rada priekšnoteikumus iedzīvotāju dzīvesveidam un uzņēmumu saimnieciskās darbības īstenošanas veidam. Pilsētvides attīstībā parasti rodas dažādu mērķgrupu viedokļu atšķirības, nereti nostādot pašvaldības politiķus un plānotājus dilemmu priekšā.
MĒRĶA VIRZĪBAS REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
Pārskats par mērķa IM3 virzības rezultatīvajiem rādītājiem pārskata periodā ir iekļauts 1.3.tabulā.
IM3 Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide – sagaidāmie rezultāti

1.3.tabula

Nr.
p. k.

Rādītājs

Mērvienība

Programmā
noteiktā
sākuma
vērtība

Gads / vērtība

Pārskata
perioda
vidējā
vērtība

Tendence
(pārskata
perioda vidējā
vērtība pret
sākuma
vērtību)

IM3.1.

Migrācijas saldo

Skaits

2013
-3685

2014 2015 2016
-1825 -2703 n.d.9

-2264



Pozitīvs

3000

CSP

IM3.2.

Iedzīvotāju vērtējums
par apbūvētās vides
kvalitāti Rīgā kopumā

Pozitīvs
vērtējums,
%

2012
75,1

2014
76,6

2015
81,1

2016
81,6

79,8



Pozitīvais
vērtējums pieaug

80

Regulāra
iedzīvotāju
aptauja

IM3.3.

Iedzīvotāju vērtējums
par apbūvētās vides
kvalitāti savā apkaimē

Pozitīvs
vērtējums,
%

2012
70,6

2014
72,9

2015
74,3

2016
72,2

73,1



Pozitīvais
vērtējums pieaug

75

Regulāra
iedzīvotāju
aptauja

IM3.4.

Iedzīvotāju vērtējums par
gājējiem domātās ielu
infrastruktūras kvalitāti pilsētā

Pozitīvs
vērtējums,
%

2012
50,3

2014
62,5

2015
65,2

2016
66,8

64,8



Pozitīvais
vērtējums pieaug

75

Regulāra
iedzīvotāju
aptauja

IM3.5.

Iedzīvotāju vērtējums par
transportam domātās ielu
infrastruktūras kvalitāti

Pozitīvs
vērtējums,
%

2012
33,5

2014
44,8

2015
47,6

2016
49,6

47,3



Pozitīvais
vērtējums pieaug

60

Regulāra
iedzīvotāju
aptauja

IM3.6.

Jauns Daugavas šķērsojums
uz ziemeļiem no Vanšu tilta

Skaits

2012
0

2014
0

2015
0

2016
0

0



Jauns šķērsojums

1

IM3.7.

Zaļo teritoriju īpatsvars no
pilsētas kopējās teritorijas

%

2012
23

2014
23

2015
23

2016
23

23



Nesamazinās

23

RD PAD

IM3.8.

CO2 emisiju samazinājums
pret bāzes gadu (1990)10

%

2012
23

2014
55

2015
56

2016
56

55,7



Pieaug

65

REA

2013

2014

2015

2016
Samazinās

< 35

RD MVD

48

11

0

n.d.11

105

27

0

39

NO2 gada vidējā koncentrācija
monitoringa stacijās (μg/m3):

2013

2014

2015

2016

 Tvaika ielā 44 (sākot ar
2016. gadu, Mīlgrāvja ielā 10)

25,9

22,1

n.d.12

16,8

19,5


Samazinās

< 40

RD MVD

IM3.9.

Gaisa kvalitāte pilsētā: dienu
skaits, kad tiek pārsniegta
normatīvajos aktos pieļaujamā
robežvērtība piesārņojumam
ar cietajām daļiņām PM10:

Dienas

 Krišjāņa Valdemāra ielā 18
 Brīvības ielā 73

IM3.10.  Brīvības ielā 73

Dienas

Sagaidāmā
attīstības
tendence

Sagaidāmā
vērtība
2030. g.

Datu
avots



43,4

47,9

49,7

n.d.13

48,8



 Krišjāņa Valdemāra ielā 18

50,6

44,8

51,1

n.d.

48,0



 Maskavas ielā 165

22,9

21,3

24,0

26,114

23,8



 Raiņa bulvārī

31,8

28,4

27,1

23,4

26,3



13

15

Tendence











Novērtējums

Pieaugums ar
pozitīvu vērtējumu

Samazinājums ar
pozitīvu vērtējumu

Pieaugums ar
negatīvu vērtējumu

Samazinājums ar
negatīvu vērtējumu

Nav notikušas
izmaiņas

Dati uz Pārskata sagatavošanas brīdi nav pieejami
CO2 emisiju aprēķinos neņem vērā enerģijas patēriņu, ko pašvaldība nevar ietekmēt un kas atrodas ārpus pašvaldības kompetences.
2016. gadā Kr.Valdemāra ielas 18 gaisa monitoringa stacija pārstāja darboties un tā tiek mainīta.
12
Tvaika ielā 44 mērījumi pārtraukti aparatūras novecošanās dēļ. Sākot ar 2016. gadu, NO2 koncentrāciju mēra Mīlgrāvja ielā 10.
13
2016. gadā nav datu no Brīvības ielas 73 un Kr.Valdemāra ielas 18 gaisa monitoringa stacijām – aparatūra novecojusi un tā tiek mainīta.
14
Palielinājums, iespējams, saistīts ar 2016. gadā valdošajiem rietumu vējiem, kas pastiprināti nes piesārņojumu no Krasta ielas.
15
Samazinājums, iespējams, saistīts ar 2016. gadā valdošajiem vējiem vai citiem dabiskiem faktoriem (pilsētas fona stacija).
9

10
11
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MĒRĶU VIRZĪBAS NOVĒRTĒJUMS
Saskaņā ar CSP datiem (skat. 1.3.tabulu) pārskata periodā Rīgā joprojām saglabājas negatīvs migrācijas
saldo, tomēr, salīdzinot ar 2013. gadu, samazinās no Rīgas uz citām pastāvīgām dzīvesvietām izbraukušo iedzīvotāju skaits. Migrācijas saldo 2015. gadā bija – 2 703, bet 2014. gadā – 1 825.
Pārskata periodā īpaša Rīgas pilsētas pašvaldības uzmanība tika pievērsta dzīves kvalitātes uzlabošanai, t.sk. kvalitatīva un pieejama mājokļa, infrastruktūras, kā arī augstas vides kvalitātes nodrošināšanai.
Iedzīvotāju vērtējums par apbūvētās vides kvalitāti Rīgā kopumā turpina pieaugt katru gadu, kopš 2014.
gada pieaugot par 5 procentpunktiem, 2016. gadā sasniedzot 81,6%, kas ir nedaudz vairāk nekā Programmas sagaidāmā vērtība 2030. gadā. Savukārt iedzīvotāju vērtējums par apbūvētās vides kvalitāti
apkaimēs, salīdzinot ar 2014. gadu, ir samazinājies par 0,7 procentpunktiem, 2016. gadā sasniedzot
72,2%, lai gan 2015. gadā bija vērojams pieaugums un bija 74,3%. Neskatoties uz to, ka pārskata periodā
vienlaicīgi tika remontētas vairākas Rīgas galvenās ielas, palēninot satiksmi rīta un vakara stundās, iedzīvotāji to ir uztvēruši ar sapratni un atzinīgi novērtējuši ielu infrastruktūras kvalitāti pilsētā. Iedzīvotāju
vērtējums par gājējiem domātās ielu infrastruktūras kvalitāti pilsētā katru gadu turpina pieaugt, kopš
2014. gada pieaugot par 4,3 procentpunktiem, 2016. gadā sasniedzot 66,8%. Savukārt iedzīvotāju vērtējums par transportam domātās ielu infrastruktūras kvalitāti ir nedaudz zemāks un kopš 2014. gada
pieauga par 4,8 procentpunktiem, 2016. gadā sasniedzot 49,6%.
Galvenais cieto daļiņu (putekļu) PM10 izmešu avots Rīgā ir autotransports (izplūdes gāzes, riteņu saceltie putekļi), kā arī birstošo kravu pārkraušana Rīgas brīvostas uzņēmumos un dažādu celtniecības,
remonta u.c. uzņēmumu darbība. Zaru un lapu dedzināšana privātmāju dārzos pavasara un rudens sezonās, kā arī kūlas dedzināšana Rīgas apkārtnē pavasarī palielina putekļu piesārņojumu pilsētā. 2015. gadā
ne Kr. Valdemāra, ne Brīvības ielā netika pārsniegta normatīvajos aktos pieļaujamā PM10 robežvērtība
(35 pārsnieguma dienas).
Tāpat arī slāpekļa dioksīda (NO2) galvenais avots apkārtējā gaisā Rīgas centrā ir transports, dodot apmēram 60 - 85% atkarībā no dienas (darbdiena, brīvdiena), diennakts laika, sezonas, meteoroloģiskajiem
apstākļiem. Lielākas NO2 gada vidējās koncentrācijas 2016. gadā ir pilsētas centra ielās – Kr. Valdemāra
ielā (51,7 μg/m3, mērījumi tika veikti tikai 6 mēnešus), mazākas jumtu līmenī Raiņa bulvārī (23,4 μg/m3).
Maskavas ielā jumtu līmenī bija 26,1 μg/m3, kas, iespējams, saistīts ar valdošo dienvidrietumu vēju atnesto Krasta ielas piesārņojumu, kur notiek intensīva transporta satiksme pa 3 - 4 joslām katrā virzienā.
Pēdējos gados NO2 gada vidējā koncentrācija Brīvības ielā pieaug, bet jumtu līmenī krītas. Tāpat gada
vidējā koncentrācija pieaug arī Maskavas un Kr. Valdemāra ielā. Jāpiezīmē, ka arī gadā novērotai NO2
maksimālās stundas koncentrācijai vērojama tendence pieaugt. Tas liecina, ka transportlīdzekļu skaits
pilsētas centra ielās palielinās, un/vai pasliktinās to tehniskie parametri (izplūdes gāzēs lielākas NO2
koncentrācijas). Paaugstinoties sabiedriskā transporta braukšanas biļešu cenām, daļa iedzīvotāju kā pārvietošanās līdzekli izvēlējās automašīnu, rezultātā palielinot automašīnu skaitu Rīgas ielās un izplūdes
gāzu daudzumu gaisā. NO2 koncentrācijas paaugstināšanos pilsētā veicina arī ielu remontdarbi, satiksmes ierobežojumi vai ceļa posmu slēgšana (tiek paildzināts ceļā pavadītais laiks, līdz ar to paaugstināta
izplūdes gāžu koncentrācija gaisā). Straujākais NO2 koncentrācijas pieaugums bija Kr. Valdemāra ielā no
44,8 μg/m3 2014. gadā uz 51,1 μg/m3 2015. gadā. Vērtējot Rīgu kopumā, NO2 gada vidējā koncentrācija
mazinās Raiņa bulvārī un Sarkandaugavā.
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1.4. IM4 Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole
MĒRĶA VIRZĪBA
Rīgas pilsētas pozitīva tēla veidošana un starptautiskās atpazīstamības veicināšana ir nozīmīgs priekšnoteikums ārvalstu investīciju pieplūdei, starptautiski nozīmīgu darījumu, kultūras un sporta pasākumu
piesaistei, kā arī pilsētas apmeklētāju skaita pieaugumam. Pilsētas pozitīva starptautiskā atpazīstamība
ilgtermiņā sekmē apdzīvotās teritorijas sociāli ekonomisko attīstību, kā arī paaugstina tās nozīmīgumu
un konkurētspēju reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Lai veicinātu Rīgas pilsētas pozitīvo
starptautisko atpazīstamību, pārskata periodā, pašvaldībai aktīvi sadarbojoties ar privāto sektoru, NVO
un iedzīvotājiem, tika īstenots nepārtraukts un sistemātisks darbs.
MĒRĶA VIRZĪBAS REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
Pārskats par mērķa IM4 virzības rezultatīvajiem rādītājiem pārskata periodā ir iekļauts 1.4.tabulā.
IM4 Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

1.4.tabula

Tendence
Pārskata
(pārskata
perioda
perioda
vidējā vidējā vērtība
vērtība pret sākuma
vērtību)

Nr.
p. k.

Rādītājs

Mērvienība

Programmā
noteiktā
sākuma
vērtība

IM4.1.

Pasažieru apgrozījums
starptautiskajā lidostā “Rīga”

Skaits, milj.

2012
4,8

2014
4,81

2015
5,16

2016
5,40

5,12

IM4.2..

Tiešo regulāro reisu galapunktu
skaits no Rīgas lidostas

Skaits

2012
79

2014
83

2015
89

2016
79

IM4.3.

Pasažieru apgrozījums
(ar pasažieru kuģiem un
prāmjiem) Rīgas ostā

Skaits, tūkst.

2012
815

2014
737,9

2015
526,2

IM4.4.

Kravu apgrozījums Rīgas ostā

Milj. t.

2012
36,1

2014
41,1

IM4.5.

Ārvalstu tiešās investīcijas

Milj. EUR

2013
5022,7

IM4.6.

Pilsētas kredītreitings

Kredītreitinga
pakāpe

Sagaidāmā
attīstības
tendence

Sagaidāmā
vērtība
2030. g.

Datu
avots



Palielinās

12

Starptautiskā
lidosta “Rīga”

84



Pieaug

100

Starptautiskā
lidosta “Rīga”

2016
581,6

615,2



Palielinās

> 1500

CSP

2015
40,1

2016
37,1

39,4



Pieaug

50

Rīgas
brīvostas
pārvalde

2014
5517,8

2015
5780,9

2016
5635,8

5644,8



Pieaug

12664

Lursoft

“Standard
& Poor’s”
2012
BBB/
Positive/A2

2014
BBB+/
Stable/
A2

2015
BBB+/
Stable/
A2

2016
BBB+/
BBB+/
Stable/ Stable/A2
A2



Paaugstinās

“Standard &
Poor’s” AA

Kredītreitinga
aģentūra
“Standard
& Poor’s”

“Moody’s
Investors”
2012
Baa3 Stable

2014
Baa2/
Stable

2015
Baa1/
Stable

2016
Baa1/
Stable



Paaugstinās

“Moody’s
Investors”
Aa1

Kredītreitinga
aģentūra
“Moody’s
Investors”

Gads / vērtība

Baa1/
Stable

Tendence











Novērtējums

Pieaugums ar
pozitīvu vērtējumu

Samazinājums ar
pozitīvu vērtējumu

Pieaugums ar
negatīvu vērtējumu

Samazinājums ar
negatīvu vērtējumu

Nav notikušas
izmaiņas

Kā redzams 1.4.tabulā, laika periodā no 2014. līdz 2016. gadam starptautiskajā lidostā “Rīga” apkalpoto
pasažieru apgrozījuma dinamikai ir pozitīvs raksturs, apkalpoto pasažieru skaits ir palielinājies no 4,81
milj. pārskata perioda sākumā līdz 5,40 milj. pārskata perioda beigās. Pasažieru apgrozījuma pieaugumu
pārskata periodā veicināja starptautiskās lidostas “Rīga” sekmīga sadarbība ar aviokompānijām, konkurētspējīga aviācijas tarifu politika, virszemes apkalpošanas punktualitāte, investīciju projekti lidostas
attīstībā u.c.
Pārskata perioda sākumā no starptautiskās lidostas “Rīga” bija pieejami 83 tiešo regulāro reisu galapunkti vasaras sezonā un 66 tiešo regulāro reisu galapunkti ziemas sezonā. Analizējamā laika periodā no
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1. RĪGAS PILSĒTAS ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS
MĒRĶU VIRZĪBAS NOVĒRTĒJUMS
lidostas pieejamo tiešo regulāro reisu galapunktu skaits ir samazinājies un 2016. gadā tika piedāvāti 79
tiešo regulāro reisu galapunkti vasaras sezonā un 60 tiešo regulāro reisu galapunkti ziemas sezonā. Laika periodā no 2014. līdz 2016. gadam populārākie lidojumu virzieni ceļotājiem no starptautiskās lidostas
“Rīga” bija Londona, Maskava, Frankfurte, Oslo un Helsinki.
Pārskata periodā Rīgas brīvostā tika novērotas pasažieru apgrozījuma svārstības no 737,9 tūkst. 2014.
gadā līdz 581,6 tūkst. 2016. gadā. Pārvadāto pasažieru skaita samazinājums skaidrojams ar regulāro
pasažieru pārvadājumu reisu skaita samazinājumu. Analizējot apkalpoto kruīza kuģu un pasažieru skaita
izmaiņas, jāņem vērā kruīzu cikliskums, t.i., kruīzu organizatoru veicamās izmaiņas kruīzu galamērķos
atbilstoši pastāvīgo klientu interesēm.
Analizējot kravu apgrozījuma radītāju dinamiku pārskata periodā, jāatzīmē, ka 2016. gadā Rīgas ostā
pārkrauts 37,1 milj. t dažādu kravu, kas ir par 4 milj. t mazāk nekā 2014. gadā. Taču, kravu apgrozījuma
izmaiņu dinamika ilgākā laika periodā liecina, ka 2016. gads bijis trešais labākais gads ostas pastāvēšanas vēsturē. 2016. gads pēc kravu apgrozījuma atpaliek vienīgi no 2014. un 2015. gada, kad caur ostu
tika nosūtīts rekordliels energoresursu kravu daudzums. Tieši ogļu un naftas produktu tranzīta plūsmas
samazinājums visbūtiskāk ietekmējis kopējā apgrozījuma rādītājus 2016. gadā, jo šīs kravas joprojām
veido vairāk nekā pusi no ostā apstrādātajām kravām. Vienlaikus pozitīvi jāvērtē fakts, ka pārējo kravu
kopapjoms ir palielinājies par 4,6%, tādējādi pakāpeniski diversificējot un līdzsvarojot dažādu kravu veidu
pārkraušanu Rīgas ostā, kā arī mazinot atkarību no Krievijas tranzīta kravām.16
Uzkrātās ĀTI Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā 2016. gadā sastāda EUR 5,6 mljrd. Salīdzinot ar
2015. gadu, uzkrāto investīciju apjoms sarucis par EUR 118 milj. ĀTI apjoma samazinājumu ietekmēja
starptautisko investoru piesardzība, situācija nodokļu politikā un investoru interešu aizsardzības jautājumos u.c. faktori. Raksturojot ĀTI piesaisti Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā sadalījumā pa
investoru valstīm, jāatzīmē, ka pārskata periodā lielākie investori bija Zviedrijas Karaliste, Nīderlandes
Karaliste, Norvēģijas Karaliste, Kipras Republika, Krievijas Federācija u.c. Neskatoties uz to, ka 2016.
gada ĀTI dinamika uzrādīja lejupejošu tendenci, pārskata perioda vidējā vērtība par EUR 622,1 milj. pārsniedza Programmā noteikto sākuma vērtību.
Lai novērtētu Rīgas pilsētas finanšu sistēmas stabilitāti un tās īstenotās finanšu politikas pastāvīgumu,
pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja sadarbību ar vadošajām starptautiskajām kredītreitingu aģentūrām – “Standard & Poor’s” un “Moody’s Investors”. Kredītreitingu aģentūru novērtējumi
laika periodā no 2014. līdz 2016. gadam Rīgas finanšu situāciju raksturo kā stabilu, atzinīgi atzīmējot
Rīgas pilsētas pašvaldības īstenoto konsekvento, caurskatāmo finanšu politiku un aizņēmumu vadības
stratēģiju. Rīgas pilsētas finanšu un ekonomikas jomas stabilais attīstības vērtējums apliecina finanšu
tirgū valdošo uzticību Rīgas pilsētai kā perspektīvam sadarbības partnerim un sniegs iespēju pilsētai arī
turpmāk piesaistīt pilsētas attīstības plānu īstenošanai nepieciešamos finanšu resursus uz izdevīgiem
nosacījumiem.

16

Rīgas brīvostas pārvalde, 11.01.2017., www.rop.lv
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2. RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU
PROGRESA NOVĒRTĒJUMS
2.1. PRV1 Kvalitatīva un mūsdienu izglītība
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
Apzinoties izglītības nozīmi cilvēka dzīvē un pilsētas attīstībā, pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība
aktīvi strādāja, lai nodrošinātu katram galvaspilsētas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko
potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Pārskata periodā saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības PII tīkla pilnveidošanas pasākumiem, Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs tika atvērtas jaunas pirmsskolas izglītības grupas. PII tika veikti
dažādi atjaunošanas darbi, kā arī labiekārtotas teritorijas un rotaļu laukumi.
Pārskata periodā turpinājās sadarbība ar Rīgas privātajām PII par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu. Lai nodrošinātu bērniem šo līdzfinansējumu, Rīgas pilsētas pašvaldība slēdz sadarbības līgumus
ar Rīgas privātajām PII. Pārskata periodā noslēgto sadarbības līgumu skaits pieauga no 107 līgumiem
2014. gadā līdz 135 līgumiem 2016. gadā. Vienlaikus Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums tiek
nodrošināts arī par bērnu uzraudzības pakalpojumu. Līdzfinansējums ir paredzēts bērniem no pusotra
gada vecuma līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pretendentu sarakstā uzņemšanai pašvaldības izglītības
iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.
Lai nodrošinātu izglītības infrastruktūras kvalitātes atbilstību mūsdienu prasībām, veikti būtiski uzlabojumi izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanā. Tā, piemēram, 2014. gadā Zinību dienā pēc pārbūves
tika atklāta jaunā J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas ēka (skat. 1.1.att. un 1.2.att.). 20. gadsimta
otrajā pusē būvētā ēka tika pārveidota par mūsdienu prasībām atbilstošu iestādi ar modernu interjeru
un iekārtojumu. Ēkai nomainītas visas iekšējās komunikācijas, nosiltināta fasāde un ierīkota ventilācijas
sistēma. Liela uzmanība tika veltīta arī skolas teritorijas labiekārtošanai.
PIRMS PĀRBŪVES

PĒC PĀRBŪVES

PIRMS PĀRBŪVES

1.1.att. Rīgas Grīziņkalna vidusskola

1.3.att. PII “Ābelīte”

1.5.att. Rīgas 84. vidusskola

PĒC PĀRBŪVES

PĒC PĀRBŪVES

PĒC PĀRBŪVES

1.2.att. Rīgas Grīziņkalna vidusskola

1.4.att. PII “Ābelīte”

1.6.att. Rīgas 84. vidusskola
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PROGRESA NOVĒRTĒJUMS
Savukārt, 2016. gada februārī tika atklāta atjaunotā Rīgas PII “Ābelīte” ēka Katrīnas ielā 5a (skat. 1.3.att.
un 1.4.att.), kas tika pārcelta no ēkas Stabu ielā 22, kuras tehniskais stāvoklis bija neapmierinošs un tā
atjaunošana prasītu pārāk lielus finanšu līdzekļus. Visas telpas ir aprīkotas ar jaunām un Latvijā ražotām
mēbelēm un darbam nepieciešamajām iekārtām.
Kā arī, 2016. gada septembrī pie Augusta Deglava ielas kalna tika atklāts Rīgas 84.vidusskolas sporta un
aktīvās atpūtas laukums (skat. 1.5.att. un 1.6.att.). Teritorijā ir izveidoti un aprīkoti laukumi skeitošanai,
basketbola, futbola, volejbola un tenisa spēlei. Ir arī īpašs laukums ielu vingrošanai. Teritorija ir iežogota
un tajā ir bruģēti laukumi un celiņi gan gājējiem, gan skrituļotājiem. Apmeklētāju ērtībām teritorijā darbojas ģērbtuves un inventāra nomas punkti. Teritorijā ir izvietoti soliņi. Diennakts tumšajā laikā teritorija
tiek izgaismota. Par kārtību un drošību teritorijā rūpējas gan RPP, gan apsardze.
Tāpat pārskata periodā ir uzlabota skolu materiāli tehniskā bāze. Visās Rīgas skolās ir uzsākta datortehnikas atjaunošana un datortīklu infrastruktūras attīstības darbi. Rīgas pilsētas pašvaldības skolām ir
piegādāts 1 131 jauns dators, paplašināta un sakārtota skolu datortīklu infrastruktūra.
PĒC PĀRBŪVES

SVĒTKU PASĀKUMS

1.7.att. Rīgas Austrumu vidusskola
PĒC PĀRBŪVES

1.8.att. Rīgas Austrumu vidusskola

1.11.att. XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki

SVĒTKU PASĀKUMS

SVĒTKU PASĀKUMS

SVĒTKU PASĀKUMS

1.9.att. XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un
deju svētki

1.10.att. XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un
deju svētki

1.12.att. XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un
deju svētki
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Pārskata periodā saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības skolu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm veikti
Rīgas pilsētas skolu tīkla pilnveides pasākumi. Tā, piemēram, reorganizējot Rīgas 24.pamatskolu un Rīgas 32.vidusskolu, tika izveidota jauna izglītības iestāde – Rīgas Austrumu vidusskola (skat. 1.7.att. un
1.8.att.), kas piedāvā plašu izglītības programmu klāstu, tostarp arī speciālās izglītības programmas.
Kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai pašvaldība piešķir finansējumu to pedagogu atalgojumam, kas
māca latviešu valodu ārvalstu vai reemigrējušiem bērniem, kuri mācās Rīgas skolās. Pagājušajā gadā
kopskaitā latviešu valodas papildstundas tika nodrošinātas 406 skolēniem.
Pārskata periodā tika organizēta un nodrošināta Rīgas kolektīvu kvalitatīva gatavošanās Latvijas XI skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem (skat. 1.9.att., 1.10.att., 1.11.att. un 1.12.att.). Svētkos piedalījās
Rīgas interešu izglītības iestāžu 302 kolektīvi. Kā arī tika uzsākta jauna iniciatīva – reizi četros gados organizēt Rīgas izglītības iestāžu kolektīvu dziesmu un deju svētkus Mežaparka Lielajā estrādē, kur notika
Rīgas bērnu un jauniešu mūzikas svētku koncerts “Mēs – pilsētai ceRīgai”.
Eiropas bērnu un jauniešu neformālās izglītības iestāžu asociācijā aktīvu darbību uzsāka TJN “Annas2”,
BJC “Rīgas Skolēnu pils” un BJC “Altona”.
Pārskata periodā tika palielināta interešu izglītības pakalpojuma pieejamība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.
Piemēram, sekmēta bērnu un jauniešu interese par astronomiju, jo TJN “Annas2” nodrošināts jauns pārvietojams planetārija kupols, savukārt BJC “IK Auseklis” tika izveidota mūsdienīga boksa un trenažieru
zāle.
Savukārt, lai sekmētu sporta izglītības programmu daudzveidību, Rīgas Futbola skola, sadarbojoties ar
Latvijas Futbola federāciju un Rīgas bērnu un jauniešu futbola klubiem, izveidoja Rīgas Futbola akadēmiju, kā arī veicināja talantīgāko jauno futbolistu izaugsmes iespējas.
Izveidotas jaunas programmas profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītībā, piemēram, Latgales
priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā un Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā.
No 2015. gada darbojas Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus Junior projekts “Tikšanās mūzikā. Jaunas pieejas speciālās mūzikas izglītībā”, kurā piedalās Pāvula Jurjāna mūzikas skola kopā ar kolēģiem no Somijas un Zviedrijas.
Lai nodrošinātu tirgum nepieciešamos speciālistus, Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošināja prakses vietas
pie atbilstošās jomas speciālistiem, tā, piemēram, pārskata periodā katru gadu, Rīgas pilsētas pašvaldībai sadarbojoties ar Rīgas Celtniecības koledžu, vidēji 15 jauniem restaurācijas speciālistiem tika nodrošinātas prakses vietas Rīgas Brāļu kapos.
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PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS
Rīgas iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka pārskata periodā Rīgas pilsētas iedzīvotāju
apmierinātība ar izglītības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti ir pakāpeniski uzlabojusies.
Pārskata perioda beigās izteikti uzlabojies vērtējums par pašvaldības PII pakalpojumu pieejamību – ja 2015. gadā pozitīvo vērtējumu īpatsvars bija 41%, tad 2016. gadā – 63%. Te
gan jāpiebilst, ka arī iepriekšējos gados šis rādītājs bijis svārstīgs, tādēļ 2016. gada vērtējumu nevar uzskatīt par būtisku tendenci iezīmējošu novērtējumu. Pēdējo piecu gadu periodā
neapmierināto īpatsvars bijis vidēji 51%, kamēr apmierināto – 40%. Tai pat laikā vērtējumi
par PII pakalpojumu kvalitāti uzrāda pieauguma tendenci jau kopš 2010. gada – 2016. gadā
pozitīvos vērtējumus sniedz jau 69% rīdzinieku, kuru ģimenē ir bērni vecumā līdz 6 gadiem
(neapmierināto īpatsvars samazinājies no 25% 2010. gadā līdz 15% 2016. gadā). Vērtējumi
par iespējām bērniem iesaistīties pulciņos un amatiermākslas kolektīvos pēdējo trīs gadu
laikā bijuši līdzīgi – 2016. gadā pozitīvus vērtējumus snieguši 73% rīdzinieku, kuru ģimenēs ir
nepilngadīgi bērni.

NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Līva Stūrmane, Oxford Research Baltic’s eksperte
Pozitīvi ir vērtējams fakts, ka pārskata periodā ir uzlabota skolu materiāli tehniskā bāze. Rīgas pilsētas pašvaldības skolām ir piegādāts 1 131 jauns dators, paplašināta un sakārtota
skolu datortīklu infrastruktūra, jo mūsdienīga datortehnika un atbilstošs aprīkojums ir nozīmīgi izglītības procesa nodrošināšanai 21. gadsimtā un rada iespējas skolēniem attīstīt savas
informāciju tehnoloģiju prasmes, tādejādi būt konkurētspējīgiem vēlāk darba tirgū. Jāturpina
modernizēt skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot jaunus datorus skolēniem un skolotājiem.
Pārskata periodā līgumu skaits, kas noslēgts ar Rīgas privātajām PII par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu, ir audzis par 28 iestādēm. Jāuzsver, ka pašvaldības atbalsts jaunajām ģimenēm, kuru bērniem nav rasta vieta pašvaldības izglītības iestādē, ir ļoti nozīmīgs.
Vienlaikus ir svarīgi, ka vecāki var izvēlēties savām vajadzībām atbilstošāko privāto bērnudārzu, atbilstoši savai dzīves vietai.
Atzinīgi, ka pārskata periodā saskaņā ar pašvaldības PII tīkla pilnveidošanas pasākumiem,
pašvaldības izglītības iestādēs tika atvērtas jaunas pirmsskolas izglītības grupas. Nepieciešams turpināt risināt jautājumus par PII pakalpojumu pieejamību, atverot jaunas pirmsskolas
izglītības grupas. Vienlaikus jāņem vērā demogrāfijas tendences un jārīkojas atbilstoši tām.
Projektā, kas veltīts bērnu un jauniešu centru pielāgošanai bērniem ar speciālām vajadzībām,
ieteicams piesaistīt nozares speciālistus un NVO, kuru ekspertīze ir ļoti nozīmīga projekta
veiksmīgai ieviešanai.
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2.2. RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un
organizētajam brīvajam laikam
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
Rīgas pilsētas pašvaldības atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam palīdz uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicināt viņu pašiniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, kā arī aktīvu
iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un Rīgas pilsētas attīstībai nozīmīgu jautājumu apspriešanā un īstenošanā.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Rīgas pilsētas pašvaldība aktīvi strādā, lai iepazīstinātu jauniešus ar dažādām profesijām un darbības
nozarēm, un sekmētu jaunatnes nodarbinātību. Laika periodā no 2014. līdz 2016. gadam NVA pasākuma
“Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
PASĀKUMS JAUNIEŠIEM

PASĀKUMS JAUNIEŠIEM

2.1.att. “Supervaroņu ballīte” jeb Atvērto durvju
diena
SVĒTKU PASĀKUMS

2.3.att. Jaunatnes līdzdalības
Gada balva 2016

2.2.att. “Supervaroņu ballīte” jeb Atvērto durvju diena

IZGLĪTOJOŠS PASĀKUMS

SVĒTKU PASĀKUMS

IZGLĪTOJOŠS PASĀKUMS

2.4.att. Sociālās uzņēmējdarbības “Yes!”
apmācības

2.5.att. Centra “Ķaņieris” piecgades dzimšanas
dienas pasākums

2.6.att. Inovāciju konference darbā
ar jaunatni
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profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās tika
nodarbināti 660 skolēni no dažādām Rīgas izglītības iestādēm. Jaunieši tika nodarbināti šādās profesijās – uzkopšanas darba meistari, projektu asistenti, arhivāri, sociālā darbinieka palīgi, klientu apkalpošanas speciālista palīgi, pavadoņi, brīva laika aktivitāšu organizatori u.c.
Jauniešu sociālo prasmju un līdzdalības pieredzes veicināšanai pārskata periodā tika nodrošināts atbalsts jaunatnes iniciatīvām un jaunatnes organizāciju darbībai, piemēram, projekta “Youth Space” ietvaros izveidotais Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris” nodrošina jaunatnes organizācijām iespēju bez maksas
izmantot telpas un resursus to aktivitātēm, kā arī īsteno jauniešu neformālās izglītības programmas un
sniedz konsultācijas par jauniešu līdzdalības iespējām (skat. 2.1.att., 2.2.att. 2.3.att., 2.4.att., 2.5.att. un
2.6.att.). Centrā notiekošo pasākumu skaits ar katru gadu pieaug.
Vienlaikus, lai veicinātu jauniešu pašiniciatīvu, sociālo prasmju attīstību un līdzdalības pieredzes veidošanos, Rīgas pilsētas pašvaldība atbalstījusi jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Rīgas jauniešu iekļaušanos
pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un
aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju
programmām un pasākumiem.
NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Edīte Alksne, Rīgas uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece
Darbā ar jauniešiem pašvaldībai ir daudzu gadu pozitīva pieredze, ir izzinātas aktīvo jauniešu
vēlmes sadarbībai ar pašvaldību savu ideju realizācijai, ir īstenotas iniciatīvas un atbalstīti
projekti sadarbībā ar NVO. Pēdējos gados vērojama aktīva jauniešu iesaistīšanās kā brīvprātīgajiem dažādos Rīgas domes organizētajos pasākumos. Ir organizētas apmācības jauniešu
izglītotājiem un skolotājiem. Turpina darboties pašvaldību skolēnu pašpārvaldes. Jaunatnes
organizāciju un jauniešu interešu grupu līderiem tika nodrošināta iespēja piedalīties apmācībās par sociālo uzņēmējdarbību un saņemt mentoru atbalstu savas sociālās uzņēmējdarbības idejas attīstībai.
Pozitīvi ir vērtējama ievērojama skaita jauniešu iesaistīšana darbā vasaras periodā pašvaldības uzņēmumos, ikgadējo karjeras izglītības pasākumu organizēšana, informatīvā diena un
“Vakanču karuselis” Vērmanes dārzā sadarbībā ar NVA. Pašvaldības atbalsts bērnu un jauniešu dienas un diennakts nometņu organizēšana veicina viņu lietderīga, izzinoša un saturīga
brīvā laika pavadīšanu. Ar katru gadu skolēnu skaits, kas apmeklē šīs nometnes, tikai pieaug.
Lai uzlabotu pilsētas virzību uz rīcības virzienā izvirzīto mērķu sasniegšanu, ieteicams sadalīt
pašvaldības aktivitātes un iniciētos/realizētos projektus pa jauniešu vecuma posmiem, piemēram, 7-13, 14-18, 19-25. Tas sniegtu detalizētāku priekšstatu par aktivitātēm un varētu
labāk saprast, vai kādam no jauniešu vecuma posmiem pašvaldībā tiek pievērsta mazāka
uzmanība un ko vēl būtu jāattīsta vai jāpiedāvā citam vecuma posmam.
Tāpat ieteicams izveidot atsevišķu, Rīgas jauniešu auditorijai domātu, pašvaldības profilu
www.facebook.com vai mobilo aplikāciju, jo jaunieši vairāk lieto sociālos tīklus un modernākas tehnoloģijas, ne institūciju tīmekļa vietnes. Tur publicētu pozitīvos stāstus par dažāda
vecuma jauniešiem – rīdziniekiem, ar kuriem mēs varam lepoties, kā arī publicētu informāciju
par visu brīvā laika pavadīšanas centru aktivitātēm un jauniešu realizējamajiem projektiem.
Jaunieši jāuzrunā viņiem tuvā saziņas veidā, vienlaikus uzrunātājiem jābūt no jauniešu vidus.
Tā kā no 2018. gada ir plānots pārtraukt programmu “Jauniešu garantija” jauniešiem – bezdarbniekiem, savukārt uzņēmēji vēlas pieņemt darbā darbiniekus ar pieredzi, līdz ar to pašvaldībai sadarbībā ar NVA, NVO un uzņēmējiem jādomā par jauniešu aktīvāku iesaistīšanu
darba tirgū, izmantojot prakses vietas, īstermiņa darbu u.c.
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2.3. RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
Veicinot Rīgas pilsētas kultūras dzīves norišu daudzveidību un tradicionālo vērtību saglabāšanu, Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina kultūrvides pilnveidošanu un attīstību, Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesu un nepārtrauktu norisi, kā arī tradicionālu, modernu un mūsdienīgu pasākumu organizēšanu.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Lai palielinātu kultūras pakalpojuma piedāvājumu, pašvaldība paplašināja un modernizēja kultūras infrastruktūru pilsētā. Tā, piemēram, 2016. gadā durvis vēra atjaunotais LNMM (skat. 3.1.att. un 3.2.att.).
Muzejā pēc pārbūves ir izveidota mūsdienīga infrastruktūra un vide mākslas darbu eksponēšanai un
saglabāšanai, izstāžu darbībai, sabiedrības izglītošanai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai atbilstoši 21.
gadsimta muzeju prasībām. Tik vērienīga atjaunošana, pārbūve un modernizācija notikusi pirmo reizi
ēkas 111 gadu vēsturē.
PIRMS PĀRBŪVES

PĒC PĀRBŪVES

3.1.att. LNMM
PIRMS PĀRBŪVES

3.3.att. Kultūras pils “Ziemeļblāzma”

3.2.att. LNMM

PĒC PĀRBŪVES

PIRMS LABIEKĀRTOŠANAS

PĒC LABIEKĀRTOŠANAS

3.4.att. Kultūras pils “Ziemeļblāzma”

3.5.att. Mazjumpravas muižas
dzirnavu dīķis

3.6.att. Mazjumpravas muižas
dzirnavu dīķis
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Tāpat kultūras infrastruktūras attīstībā būtisks veikums ir kultūras pils “Ziemeļblāzma” pārbūve un restaurācija (skat. 3.3.att. un 3.4.att.). Pils atjaunošana veikta, respektējot Augusta Dombrovska būvētās
celtnes pagājušā gadsimta sākuma autentiskos būvniecības risinājumus, ar mūsdienu tehnoloģijām
vienlaikus piešķirot tiem šodienas prasībām atbilstošu funkcionalitāti un kvalitāti.
Pārskata periodā veikti Mazjumpravas muižas kungu mājas drupu konservācijas darbi, izstrādāts tehniskais projekts dzirnavu ēkas drupu jumtam – nojumei, iztīrīts dzirnavu dīķis (skat. 3.5.att. un 3.6.att.),
uzstādīti soli, atkritumu urnas un veloturētājs “Slita”. Tāpat ir iztīrīta Daugavas gultne un ierīkota peldvieta “Rumbula” ar glābšanas staciju. Turpinās Daugavas promenādes un veloceliņa izbūve un tiek veikti
atjaunotās teritorijas sakopšanas darbi.
2016. gada pavasarī tika uzsākti valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa VEF kultūras pils pārbūves un
restaurācijas darbi.
Patriotiskās audzināšanas ietvaros pašvaldība sadarbojas ar Rīgas skolām – skolēni uzkopj piemiņas
vietas, kas saistītas ar Latvijas valsts tapšanu un Brīvības cīņām.
Sadarbībā ar RCK studentiem tika veikta Kārļa Zāles Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa ģipša modeļa
“Māte Latvija ar kritušajiem dēliem” restaurācija (skat. 3.7.att. un 3.8.att.).
Savukārt, gatavojoties Rīgas Brāļu kapu simtgadei, kapu teritorijā realizēti vairāki memoriālā ansambļa
atjaunošanas un restaurācijas, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi (skat. 3.9.att. un 3.10.att.).
Veicinot esošo kultūras vērtību saglabāšanu un jaunu radīšanu, pārskata periodā pašvaldība nodrošināja
pilsētas publiskajā ārtelpā esošo pieminekļu un vides objektu saglabāšanu un saimniecisko uzturēšanu.
Laika periodā no 2014. līdz 2016. gadam ir realizēti dažādu pieminekļu restaurācijas un labiekārtošanas
projekti, kā piemēram, 1991. gada barikāžu piemiņas zīmes atjaunošana, divu pilsētas vēsturisko robežstabu restaurācija, Brīvības pieminekļa trīs informatīvo zīmju uzstādīšana u.c.

PIRMS RESTAURĀCIJAS

PIRMS ATJAUNOŠANAS

PILSĒTVIDES OBJEKTS

3.7.att. Māte Latvija
ar kritušajiem dēliem

3.9.att. Rīgas Brāļu kapi

3.11.att. Skulptūra “Leste”

PĒC RESTAURĀCIJAS

PĒC ATJAUNOŠANAS

PILSĒTVIDES OBJEKTS

3.8.att. Māte Latvija
ar kritušajiem dēliem

3.10.att. Rīgas Brāļu kapi

3.12.att. Pirmajam kinoseansam Rīgā veltīta
piemiņas zīme
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Pašvaldības uzmanība tika pievērsta arī Rīgas pilsētvides bagātināšanai ar jauniem mākslas objektiem.
No 2016.gada augusta Spīķeru kvartālu grezno tēlnieces Olgas Šilovas veidotā skulptūra “Leste” (skat.
3.11.att.). Savukārt, pilsētas svētkos “Rīgas svētki 2016”, kas bija veltīti kino tēmai, Līvu laukumā tika
atklāta Ģirta Burvja pirmajam kinoseansam Rīgā veltīta piemiņas zīme (skat. 3.12.att.).
Pārskata periodā organizēti un atbalstīti dažādi kultūras projekti un pasākumi, kā piemēram, Zāļu tirgus
Doma laukumā (skat. 3.13.att.), ielīgošana Dzegužkalnā (3.14.att.), bērnu svētki Mežaparkā (3.15.att.),
bērnu svētki Spīķeru kvartālā (skat. 3.16.att.) u.c.
Lai nodrošinātu programmas “Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā” uzsākto iniciatīvu attīstību, tika izstrādāts Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta programmas projekts. Programmas mērķis
ir veicināt radošo kvartālu un teritoriju attīstību Rīgā, nodrošinot daudzveidīgu kultūras pakalpojumu
sniegšanu, kultūras jaunradi, iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību, kā arī sekmēt mūsdienīgas, intelektuālas
kultūrvides un kultūras infrastruktūras attīstību Rīgā.
Rīgas pilsētas pašvaldībā tika izveidota un darbojas jauna amatiermākslas kolektīvu finansēšanas kārtība. Atbalsta sistēma salāgota ar Dziesmu un deju svētku procesu un tā cikliskumu, ar kolektīvu un to
vadītāju darbības izvērtējumu un iespējamām izmaiņām ik pēc pieciem gadiem.
Veicināta Rīgas jūgendstila kultūras mantojuma pieejamība pilsētas iedzīvotājiem un viesiem – “Rīgas
Jūgendstila centrs” muzejā izveidota virtuālā ekspozīcija.
Sniegts atbalsts vēsturiskās atmiņas saglabāšanai, nodrošinot ar Rīgas pilsētas pašvaldības finansējumu Latvijas Okupācijas muzeja un Žaņa Lipkes muzeja darbību.
Katru gadu 20.janvārī tiek nodrošināta RD vadības rīkota pieņemšana bojā gājušo un ievainoto barikāžu
dalībnieku tuviniekiem. Savukārt 18.novembrī tiek nodrošināta RD svinīgas sēdes sarīkošana, tostarp
pašvaldības apbalvojuma “Gada rīdzinieks” pasniegšana.
KULTŪRAS PASĀKUMS

KULTŪRAS PASĀKUMS

3.13.att. Zāļu tirgus Doma laukumā

3.15.att. Bērnu svētki Mežaparkā

KULTŪRAS PASĀKUMS

KULTŪRAS PASĀKUMS

3.14.att. Ielīgošana Dzegužkalnā

3.16.att. Bērnu svētki Spīķeru kvartālā
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PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS
Pilsētas iedzīvotāju apmierinātība ar kultūras pasākumiem Rīgā pēdējo trīs gadu laikā bijusi
izteikti augsta (93-94%), un kopš 2008. gada novērojams izteikts pozitīvo vērtējumu pieaugums (no 76% 2008. gadā līdz 93% 2016. gadā). Arī vērtējumi par iespējām pieaugušajiem
iesaistīties pulciņos un amatierkolektīvos ilgtermiņā ir paaugstinājušies (no 41% 2007. gadā
līdz 49% 2016. gadā). Savukārt vērtējumi par iespējām bērniem iesaistīties pulciņos un amatiermākslas kolektīvos bijuši izteikti pozitīvi pēdējo trīs gadu laikā, kad šis aspekts ticis mērīts
(no 58,1% 2014. gadā līdz 73% 2016. gadā). Apmierinātība ar kultūras pasākumiem Rīgā ir
vienlīdz augsta visās sociāli demogrāfiskajās grupās. Tas liecina, ka kultūras pieejamība un
kvalitāte Rīgas pilsētā ir viens no sekmīgākajiem pašvaldības darba aspektiem.

NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Iveta Reinholde, asociētā profesore, Dr.sc.pol.
Atzinīgi, ka 2014. gadā Rīga pildīja Eiropas kultūras galvaspilsētas pienākumus, kas nozīmēja
intensīvu un daudzveidīgu kultūras programmu, lielu skaitu pasākumu un arī nozīmīgu skaitu
apmeklētāju un dalībnieku. Savukārt, 2015. gadā notika “Latvijas XI skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”, pulcējot lielu skaitu dalībnieku un skatītāju. Nozīmīgu kultūras objektu
(LNMM, kultūras pils “Ziemeļblāzma”, VEF kultūras pils) restaurācija ir sniegusi būtisku ieguldījumu kultūras infrastruktūras attīstībā. Tādējādi, ir panākta kultūras pasākumu daudzveidība un piemērotība dažādām iedzīvotāju grupām. Vienlaikus, tas ļauj Rīgai nostiprināt savas
pozīcijas kā Baltijas jūras reģiona kultūras metropolei. Ieteicams veikt Eiropas Kultūras galvaspilsētas aktivitāšu analīzi, nosakot šo aktivitāšu ilgtermiņa ietekmi uz kultūrvidi, tūrismu,
ekonomisko pienesumu, un, balstoties uz vairāk-kritēriju kopumu, lemt par turpmākajiem
aktivitāšu atbalsta mehānismiem, lai nodrošinātu Eiropas kultūras galvaspilsētas aktivitāšu
ietekmes veicināšanu.
Turpmākai pilsētas kultūrvides un Rīgas kā reģiona kultūras metropoles pozīciju attīstībai un
nostiprināšanai ir būtiska esošo investīciju kapitalizācija un turpmākās izmantošanas kāpināšana, lai radītu jaunus un daudzveidīgus kultūras un arī tūrisma produktus. Tādejādi, būtu
iespējams panākt lielāku sinerģiju starp kultūrvidi un tūrismu, nodrošinot gan turpmāko kultūrvides attīstību, gan arī iesaistot kultūras aktivitātes tūrisma procesos.
Pilsēta sekmīgi ievieš Ilgtermiņa festivālu mērķprogrammu, tā nodrošinot daudzveidīgu un
prognozējamu kultūras pasākumu piedāvājumu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Turklāt, arī
festivālu programmā ir uzsvars uz Rīgu kā pilsētu ar īpašu vēsturisko identitāti.
Lai popularizētu Rīgu starptautiskā mērogā, pārskata periodā tika organizētas Rīgas dienas
valstīs, no kurām visbiežāk Rīgā ierodas tūristi (piemēram, Itālija, Vācija, Igaunija).
Atbalstot Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, pilsēta ir nodrošinājusi amatiermākslas kolektīvu darbību un kolektīvu vadītāju finansēšanu, gan izmantojot ieviesto amatiermākslas kolektīvu atbalsta sistēmu, gan arī sniedzot atbalstu telpām un tehniskajam aprīkojumam.
Rīcības virzienā noteikto mērķu sasniegšanai, ir jānodrošina izstrādāto programmu (piemēram, radošo kvartālu, apkaimju un teritoriju atbalsta programmas) konsekventa ieviešana.
Vienlaikus, ir nepieciešams turpināt darbu pie pilsētai un valstij nozīmīgu kultūras objektu kā
Akustiskās koncertzāles un Laikmetīgās mākslas telpas attīstības.
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2.4. RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
Sniegt atbalstu aktivitātēm sabiedrības saliedētībai un līdzdalībai, starpkultūru dialoga attīstībai un iecietības veicināšanai, lai sekmētu saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā tiek ievērotas demokrātiskas
valsts vērtības un veidota noturīga piederības sajūta Rīgai, nodrošinot augstu sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmeni.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Pārskata periodā NVO nams kļuvis par atpazīstamu un ļoti nozīmīgu vietu NVO sektoram Rīgā (skat.
4.1.att.), veicinot NVO un iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbībā. 2015. gadā NVO nama apmeklētāju skaits sasniedza 20 500 personas, savukārt 2016. gadā – 26 550, kas apmeklējuši 1 690 NVO
un NVO nama atbalsta sektora organizētos pasākumus (tostarp konferences, forumus, seminārus, festivālus un koncertus), kā arī informatīvos seminārus par NVO darbības juridiskajiem un grāmatvedības
aspektiem, projektu vadību un datorprogrammām.
2016. gadā tika izveidota darba grupa pilsoniskās līdzdalības un piederības sajūtas veicināšanai, lai aktualizētu, izglītotu un veicinātu Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, t.sk. brīvprātīgo darbu un piederības
sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.
Pārskata periodā, lai veicinātu sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmētu saliedētas sabiedrības
veidošanos, kurā ir augsts iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības, Rīgas pilsētas pašvaldība ik gadu organizēja vairākus projektu konkursus gan NVO, gan RD pakļautības iestādēm – sabiedrības integrācijai un brīvprātīgajam darbam. Kā
arī tika ieviests jauns konkurss apkaimju iniciatīvu atbalstam, pārskata periodā atbalstot 208 projektu īstenošanu.
2015. gadā noslēdzās projekts “Esam rīdzinieki” (skat. 4.2.att.), kurā tika attīstītas adaptācijas programmas un integrācijas pasākumi trešo valstu piederīgajiem ar dažādu kultūru, reliģiju, valodu un etnisko

4.1.att. NVO nams

4.2.att. Projekts “Esam rīdzinieki”

4.3.att. Zvanu centrs

4.4.att. Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas
pasākums

4.5.att. Tīmekļa vietne
www.veseligsridzinieks.lv

4.6.att. Programma topošajiem vecākiem
“Ģimenes skola”
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izcelsmi. Projektā tika rīkoti latviešu valodas un kultūras kursi. Kā arī, veicinot brīvprātīgā darba attīstību,
Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar partneriem no Spānijas, Lielbritānijas, Itālijas, Vācijas un Polijas
īstenoja Mācību partnerības projektu “Brīvprātīgā darba aktivitātes izglītības turpināšanai (VOLARE)”.
Projekta laikā pedagogi un jaunieši devās uz partnervalstīm un iepazinās ar pieredzi brīvprātīgo darba
organizēšanā.
Pēdējo gadu laikā pieaugušajiem, kas nav skolēni un bezdarbnieki, bijusi liela interese apgūt latviešu valodu A un B līmenī bez maksas. Pārskata periodā kursus pabeidza 3 624 rīdzinieki.
Veicinot dažādu sabiedrības grupu sociālu iekļaušanu, 2015. gada 1.maijā tika uzsākts projekts “Būsim
aktīvi! – Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā”, kas bija vērsts uz Rīgas, Pērnavas un Turku pensijas vecuma iedzīvotājiem, kuri dzīvo vieni, neiesaistās sociālās aktivitātēs un ir pakļauti sociālās izolētības riskam. Tika analizēta esošā situācija
brīvprātīgā darba pieejamībā senioriem, veiktas aptaujas senioru un sociālo darbinieku vidū, izstrādātas
vadlīnijas speciālistiem kā pareizi motivēt un iesaistīt seniorus brīvprātīgajā darbā, organizētas darba
grupas ieinteresētajiem senioriem un speciālistiem un izveidots zvanu centrs (skat. 4.3.att.), kurā brīvprātīgie seniori gan projekta laikā, gan pēc tā var veikt un saņemt zvanus no citiem vientuļiem un sociāli
izolētiem senioriem, lai tos motivētu iesaistīties dažādās aktivitātēs vai lai vienkārši izrunātos par sev
aktuālām tēmām un atrastu saprotošus domubiedrus. Projektā tika iesaistīti aptuveni 60 brīvprātīgie
seniori un izveidotajā zvanu centrā 10 mēnešu laikā tika saņemti/veikti aptuveni 1 400 zvani.
Pārskata periodā, atbalstot ģimenes un ģimenes vērtības, ik gadu plaši atzīmēja Starptautiskās ģimenes
un Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas (skat. 4.4.att.). Notika ikgadējā RD priekšsēdētāja pieņemšana par godu Zelta kāzu jubilāriem. 2014. gadā tika izveidota vienota Rīgas pilsētas pašvaldības elektroniskā informācijas platforma – tīmekļa vietne www.veseligsridzinieks.lv, apkopojot informāciju par
sabiedrības veselības jautājumiem (t.sk. veselības aprūpi Rīgā, ģimenes veselības veicināšanu, atkarību
profilaksi un citām tēmām) (skat. 4.5.att.).
Tāpat Rīgas pilsētas pašvaldība pārskata periodā nodrošināja izglītojošus pasākumus vecākiem (lekcijas,
interaktīvas nodarbības, izglītojošas programmas, vecāku sapulces un atbalsta grupas, izglītības iestāžu
atbalsta personāla un mediācijas konsultācijas). Tika izdots un izplatīts informatīvais materiāls, grāmata
“Mūsu bērns”, iekļaujot informāciju par bērna aprūpi un veselību ietekmējošiem faktoriem un to profilaksi (2016. gadā – 9 250 eksemplāru, bet 2015. gadā – 15 620 eksemplāru). 2015. gadā Rīgas Dzemdību
namā tika atklātas jaunas labiekārtotas telpas grūtnieču vingrošanai un nodarbībām, kā arī darbību sāka
programma “Ģimenes skola” topošajiem vecākiem (skat. 4.6.att.).
Ģimenes atbalsta nodrošināšanai Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības psihologi un ģimenes psihoterapeiti konsultēja bērnu vecākus un rīdzinieku ģimenes saistībā ar bērnu mācību un uzvedības grūtībām.
Liels darba apjoms ieguldīts sniedzot konsultācijas mazuļu vecākiem par valsts atbalsta piešķiršanu
auklīšu un privāto bērnudārzu pakalpojuma izmaksu segšanai.
Pārskata periodā jauniešu neformālās izglītošanas ietvaros ģimenes vērtību stiprināšanai un dzīves
prasmju apguvei organizēti informatīvi izglītojoši semināri bērniem un jauniešiem, kā arī notikušas diskusijas izglītības iestādēs. 2016. gadā novadītas 100 lekcijas 2 315 skolu jauniešiem (7.-9.kl. un 10.-12.
kl. vecuma grupās), savukārt 2015. gadā novadītas 80 lekcijas 1 819 skolu jauniešiem.
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NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Edīte Alksne, Rīgas uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece
Katru gadu pieaug Rīgā reģistrēto un darbojošo NVO skaits. Ļoti apsveicama ir iedzīvotāju
iniciatīva apkaimju NVO veidošanai, projektu iesniegšanai pašvaldībā un to realizēšanai. Tiek
organizēti projektu konkursi gan nevalstiskajām organizācijām, gan RD pakļautības iestādēm
sabiedrības integrācijas, brīvprātīgā darba, kā arī apkaimju iniciatīvu atbalstam.
Latviešu valodas bezmaksas kursu organizēšana notiek jau kopš 2011.gada un ik gadu tos
pabeidz vismaz 1 200 personas. Tas noteikti ir veicinājis bezdarba rādītāju samazināšanos
Rīgā un tam būtu jāsekmē arī nepilsoņu skaita samazināšanos galvaspilsētā.
Ņemot vērā, ka pašvaldība nodrošina izglītojošus pasākumus vecākiem dažādu dzīves prasmju apgūšanai un ģimenes funkcionalitātes uzlabošanai par dažādām tēmām. Šiem pasākumiem ar katru gadu jāaptver lielāks iedzīvotāju skaits, jo iepriekšējo gadu dati priekš galvaspilsētas ir niecīgi, piemēram, “Bērnu adaptācija PII” (105 vecākiem), “Bērnu gatavība skolai”
(31 vecākam), kā arī lai popularizētu pasākumus ģimenēm, ieteicams pie PII izvietot informāciju par pieejamiem izglītošanas pasākumiem vecākiem, kuru bērni dosies 1.klasē un citām
vecākiem aktuālām tēmām. 2015.-2016.gadā 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.
Ievērojami pieaudzis bezmaksas pasākumu skaits, ko organizē pašvaldība. Jau par tradīciju
kļuvusi pašvaldības ikgadējo ģimenes dienu pasākumu organizēšana, attīstot organizāciju un
dažādu sabiedrisko veidojumu partnerības principu, piemēram, “Tēva diena”, Starptautiskā
ģimenes diena un Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Nepieciešams turpināt iesāktās
tradīcijas ģimenes, gadskārtu un citu svētku svinēšanai Rīgā, aktīvāk iesaistot tajās dažādu
kultūru un tautību pārstāvjus.
Ņemot vērā galvaspilsētas iedzīvotāju skaitu, lielākā daļa semināru un apmācību ir jāintensificē, piesaistot lielāku klausītāju skaitu. Jābūt plašākai informācijai sociālajos tīklos. Piemēram, tika nodrošināti divi semināri līdzatkarīgo personu atbalsta grupu dalībniekiem, kuros
piedalījās 24 dalībnieki. Tas ir ļoti neliels skaits. Šāda veida semināri jāturpina un informācijai
jābūt gan medicīnas iestādēs, gan sociālās palīdzības iestādēs.
Ir jāturpina iesāktais darbs ar vides pieejamību un sociālo uzņēmējdarbību personām ar īpašām vajadzībām.
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2.5. RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
Sniegt Rīgas pilsētas iedzīvotājiem iespējas un motivāciju īstenot fiziski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu,
sasniegt augstus sportiskos rezultātus ērti pieejamos, starptautiskajām prasībām atbilstošos sporta infrastruktūras objektos. Neatkarīgi no vecuma, sociālā statusa un veselības stāvokļa, iedzīvotājiem tiks
radīta iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, nodrošinot pilnvērtīgu sporta infrastruktūru pilsētā
un tās apkaimēs.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Pašvaldība katru gadu pilnveido un paplašina sporta un aktīvās atpūtas iespējas pilsētā. Pārskata periodā tika papildināts tautas sporta pasākumu kalendārs, tika iedibināta jauna iniciatīva – tautas sporta
aktivitāšu īstenošana Rīgas svētku un gaismas festivāla “Staro Rīga” laikā, kura ietvaros norisinājās arī
“Staro Rīga skrējiens”, kas pulcēja vairāk kā 600 dalībnieku 2015.gadā, bet 2016.gadā dalībnieku skaits
SPORTA PASĀKUMS

AKTĪVAS ATPŪTAS IESPĒJAS

5.1.att. “Staro Rīga skrējiens”
SPORTA PASĀKUMS

5.2.att. Brīvības ielas nakts brauciens

5.4.att. Purvciema slēpošanas trase

AKTĪVAS ATPŪTAS IESPĒJAS

PIRMS SAKOPŠANAS

PĒC SAKOPŠANAS

5.3.att. Slidotava pie
Rīgas Kongresu nama

5.5.att. Lielvārdes iela

5.6.att. Lielvārdes iela
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pārsniedza tūkstoti (skat. 5.1.att.). Jāpiebilst, ka pasākums pulcēja ne tikai Rīgas un Latvijas pilsētu iedzīvotājus, bet arī citu valstu piederīgos. Skrējiena trase veda pāri Vanšu tiltam, caur Ķīpsalu un tajā atradās
vairāki gaismas un skaņas objekti.
Ievērojami lielu un pieaugošu atsaucību ir ieguvis Baltijas lielākais skriešanas pasākums “Lattelecom
Rīgas maratons”, kurš, līdz 2014.gadam ieskaitot, tika saukts par Nordea Rīgas maratonu. 2016.gadā
maratons tika skriets jau 26 reizi, visās distancēs pulcējot rekordlielu dalībnieku skaitu, no kuriem vairāk
nekā 3 000 bija ārvalstnieku no 65 pasaules valstīm. Katru gadu, tuvojoties pasākuma dienai, norisinās
bezmaksas sagatavošanās treniņi Mežaparkā.17
2016.gada septembrī tika noorganizēts pirmais skrituļotāju Brīvības ielas nakts brauciens, kurš ieguva
negaidīti lielu atsaucību – piedalījās vairāk nekā 8 000 dalībnieku (skat. 5.2.att.). Piecu kilometru distanci
bija iespējams veikt gan ar skrituļslidām, skrejriteņiem, skrituļdēļiem, gan divriteņiem. Sakarā ar lielo dalībnieku atsaucību šīm sacensībām, tās varētu kļūt par ikgadēju notikumu, piesaistot vēl lielāku publiku.
Arvien lielāks atbalsts tiek sniegts slidotavu un slēpošanas trašu izveidē. Pilsētas iedzīvotājiem bez
maksas ziemas mēnešos tiek nodrošinātas piecas dabīgā ledus slidotavas pie izglītības iestādēm un
divas mākslīgā ledus slidotavas (skat. 5.3.att.). Līdz šim Rīgā darbojās divas pašvaldības izveidotās distanču slēpošanas trases: pie reģionālā sporta centra “Sarkandaugava” un Rīgas sporta un aktīvās atpūtas centrā Uzvaras bulvārī 15, taču 2016.gadā to skaitu papildināja vēl viena pašvaldības jaunizveidotā
trase Purvciemā, Lielvārdes ielā 141 pie Rīgas 84.vidusskolas (skat. 5.4.att.). Minētajā teritorijā veikti
sakopšanas darbi, radot pievilcīgu vidi un piemērojot to slēpošanas trases izveidei ziemas periodā (skat.
5.5.att. un 5.6.att.).
Pārskata periodā tika izveidoti vairāki jauni sporta laukumi, kuri pieejami ne tikai izglītības iestāžu audzēkņiem, bet arī pilsētas iedzīvotājiem – sporta laukums pie Rīgas Juglas vidusskolas, pie Rīgas 22.vidusskolas un pie Rīgas 84.vidusskolas, kā arī nodrošināta reģionālā sporta centra “Ķengarags” darbība.
Pēdējos gados būtiski ir paplašināts arī sacensību kalendārs, iekļaujot jaunus sacensību un sporta projektus, piemēram, “Uļjanas Semjonovas kausa izcīņa basketbolā”, skriešanas seriāls pilsētvidē “Izskrienam
Rīgu”, sacensības volejbolā “Auroras kauss”, kā arī uzsākta atbalsta programma Rīgas sporta veterānu organizācijām. RD IKSD ir noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Olimpisko vienību par Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu Rīgas augsta līmeņa sportistu dalībai pasaules un Eiropas līmeņa sacensībās.
Starptautiskās vieglatlētikas sacensības “Rīgas kausi”, ierindojoties Eiropas Vieglatlētikas veicināšanas
(European Athletisme Promotion) apvienības reitinga 4.vietā, ir apliecinājušas sevi kā augsta līmeņa sporta
pasākumu, kas ik gadu piesaista labākos vieglatlētus no vairāk kā 20 dažādām pasaules valstīm.
PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS
Sporta un aktīvās atpūtas iespējas savā pilsētā rīdzinieki 2015. gadā vērtēja izteikti pozitīvi –
80,7% no visiem respondentiem snieguši pozitīvus vērtējumus. Savukārt 2016. gadā vērtējot
sportošanas un aktīvās atpūtas iespējas tikai savā apkaimē, apmierināti bija vairs tikai 72%,
kā arī 17% pilsētnieku snieguši negatīvus vērtējumus. Aptaujas dati 2016. gadā parāda, ka
dažādās apkaimēs sportošanas iespējas ir atšķirīgas un kā galvenais iemesls nepilnībām tiek
minēts, ka apkaimē nav pieejamu vietu, kur sportot.

17

www.lattelecomrigasmaratons.lv
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NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Edīte Alksne, Rīgas uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece
Svarīgi ir veicināt tādu vidi, kurā rīdziniekiem būtu brīva pieeja sevis izvēlētajam sporta veidam – brīvā laika pavadīšanai, lai sportošana vai izkustēšanās būtu katra rīdzinieka ikdienas
sastāvdaļa. Pēdējos gados Rīgas iedzīvotājiem arvien ir uzlabojusies iespēja nodarboties ar
sportu un aktivitātēm svaigā gaisā. Pozitīvi ir tas, ka Rīgas dome turpina atjaunot vai izveidot
jaunus rotaļlaukumus, kuros bērni var aktīvi kustēties. Tiek uzlaboti sporta laukumi pie izglītības iestādēm, kas ļauj uzlabot mācību-treniņu apstākļus bērniem un jauniešiem. Vasaras
laikā cilvēki var izmantot Rīgas parkus skriešanai, nūjošanai un skrituļošanai. Atjaunojot vai
labiekārtojot parkus, tiek iekārtotas arī vietas sporta aktivitātēm. Ir pieejamas bezmaksas
publiskās mākslīgā ledus slidotavas un slēpošanas trases ziemas periodā, taču iedzīvotāju
neviendabīgais vērtējums par sporta iespējām apkaimēs ir indikators pašvaldības turpmākai
rīcībai situācijas uzlabošanai. Iedzīvotāju vidū ir plašāk jāpopularizē veselīgs dzīvesveids, Rīgas klientu apkalpošanas centros jāizvieto bukleti par veselīgu ēšanu, sportošanas iespējām
Rīgā u.c.
No lielajiem publiskajiem pasākumiem var atzīmēt plašu popularitāti ne tikai Latvijā, bet arī
ārvalstīs ieguvušo “Lattelecom Rīgas maratonu”. Par tradīciju kļuvušas daudzas sporta sacensības, piemēram, Starptautiskās vieglatlētikas sacensības “Rīgas kausi”.
Atzīstams ir tas, ka visu informāciju gan par sportu, gan par veselīgu dzīvesveidu pilsētas
iedzīvotāji var regulāri atrast interneta resursos, ko uztur pašvaldība – www.sports.riga.lv un
www.veseligsridzinieks.lv.
Vēlams ierīkot papildus labiekārtotas peldvietas pie Daugavas un citām Rīgas ūdenstilpnēm.
Ieteikums ieplānot Biķernieku meža (labā puse no Biķernieku ielas) un meža teritorijas Imantā (gar Kurzemes prospektu līdz pilsētas robežai) labiekārtošanu, lai to droši var izmantot
aktīvai atpūtai (skriešanai, nūjošanai u.c.) un, iespējams, arī slēpošanai ziemas periodā. Dažādās Rīgas apkaimēs jāizveido moderni un ergonomiski sporta trenažieri, kas domāti tieši
senioriem.
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2.6. RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
Lai uzlabotu Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli un mazinātu priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu, pašvaldības uzmanība tiek pievērsta veselīgas un drošas pilsētas, mācību un darba vides radīšanai, iedzīvotāju zināšanu par veselīgu dzīvesveidu uzlabošanai, iedzīvotāju saslimstības ar infekcijas slimībām, tajā
skaitā atkarībām, mazināšanai, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Rīgā.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Rīdzinieku veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanai pārskata periodā sekmīgi pabeigta
Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrību reorganizācija, kā rezultātā pašreiz sekmīgi darbojas un turpina attīstīties Rīgas 1.slimnīca ar lielāko dienas stacionāru Rīgā, Rīgas veselības
centrs un divas specializētas ārstniecības iestādes – Rīgas Dzemdību nams un Rīgas 2.slimnīca.
Rīgas 1.slimnīcā veikti vērienīgi atjaunošanas darbi. Veikta galvenās ēkas fasādes restaurācija (skat.
6.1.att. un 6.2.att.). Nomainīti jumti un logi, veikta ventilācijas sistēmas izbūve, ēku siltināšana un iebūvēti lifti. Veikta sešu stacionāro nodaļu un operāciju bloka atjaunošana (skat. 6.3.att.), izveidota Intensīvās
terapijas nodaļa un Centrālās sterilizācijas nodaļa. Modernizētas diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģijas: iegādāta jaunākās paaudzes magnētiskās rezonanses iekārta un neiroķirurģisko un otorinolaringoloģisko operāciju mikroskopi (skat. 6.4.att.), kā arī labiekārtota teritorija un izveidoti bērnu rotaļu laukumi.
Rīgas veselības centrā nepārtraukti attīstās un palielinās sniegto pakalpojumu daudzveidība, iegādātas
jaunas medicīniskās ierīces un aprīkojums. Rīgas veselības centra filiāle “Imanta” pārcēlusies uz jaunu
ēku Imantas 8.līnijā 1 (skat. 6.5.att. un 6.6.att.), filiāles “Bolderāja” ēkā Kapteiņu ielā 7 nodrošināta vides
pieejamība personām ar īpašām vajadzībām, veicot lifta izbūvi, un ēkā Mežrozīšu ielā 22 izveidots jauns
doktorāts.

PIRMS PĀRBŪVES

PĒC PĀRBŪVES

POLIKLINĪKAS JAUNAS IEKŠTELPAS

6.1.att. Rīgas 1.slimnīca

6.3.att. Rīgas 1 .slimnīcas
operāciju bloks

6.5.att. Rīgas veselības centra filiāle “Imanta”

PĒC PĀRBŪVES

PĒC PĀRBŪVES

POLIKLINĪKAS JAUNAS IEKŠTELPAS

6.2.att. Rīgas 1.slimnīca

6.4.att. Rīgas 1.slimnīcas
diagnostikas bloks

6.6.att. Rīgas veselības centra filiāle “Imanta”
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Rīgas Dzemdību namā izveidots dzemdību centrs un veikta stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana. Veikts pēcdzemdību istabu remonts, nodrošinot komfortablus un mūsdienīgus uzturēšanās apstākļus (skat. 6.7.att. un 6.8.att.).
Rīgas 2.slimnīcā uzlabota infrastruktūra – veikta 3. un 5.traumatoloģijas nodaļas telpu atjaunošana,
veikts kāpņu telpas remonts, ierīkota palīdzības izsaukuma sistēma pacientu tualetes telpās un atjaunota ugunsdzēsības signalizācija. Lai nodrošinātu pacientiem drošus ārstniecības pakalpojumus – izstrādāts Kvalitātes rokasgrāmatas projekts un veikta ārstniecības pakalpojuma kvalitātes kontrole un
pilnveidošana, kā arī celta ārstu kvalifikācija.
2014.gada jūnijā konferences “Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” ietvaros Rīgas pilsētas pašvaldībai tika
pasniegts Pasaules Veselības organizācijas apliecinājums par Rīgas pilsētas pašvaldības sasniegumiem
iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā – sertifikāts par Rīgas pievienošanos “Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu tīklam”.
Rīgas pilsēta var lepoties ar iespēju iesaistīties EuroHealthNet augstākā līmeņa lēmumu pieņemšanas
procesos, jo tās pārstāvis kopš 2015.gada ir uzņemts EuroHealthNet valdē. Pateicoties EuroHealthNet
gūtajai pieredzes apmaiņai un starptautiskajai komunikācijai, Rīgā uzsākta vairāku projektu īstenošana.
Veselības veicināšanas darbs Rīgā tika īstenots saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības 2012.gada 15.maijā
apstiprināto Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģiju “Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā”
2012.-2021.gadam. Lai attīstītu veselīgu dzīvesveidu un uzlabotu slimību profilaksi, pārskata periodā
Rīgas pilsētas pašvaldība īstenoja dažādus veselīgus paradumus veicinošus pasākumus – bezmaksas
sporta nodarbības (skat. 6.9.att.), tematiskās lekcijas (skat. 6.10.att.), izglītojošus seminārus un nodarbības, informatīvas kampaņas fizisko aktivitāšu, veselīga uztura, emocionālās veselības, reproduktīvās
veselības, mutes veselības, infekciju slimību profilakses, traumatisma profilakses, atkarību profilakses
un ģimenes veselības veicināšanas jomā utt.
Atkarību profilaksei un apkarošanai pārskata periodā Rīgas pilsētas
pašvaldība nodrošināja atkarību
profilakses speciālistu regulāru
darbu RSD, sniedzot iedzīvotājiem
un speciālistiem konsultācijas ar
atkarību saistītos jautājumos, veicot individuālo un grupu darbu ar
klientu un tā ģimeni, organizējot
grupu nodarbības u.c.

PĒC REMONTA

PĒC REMONTA

6.7.att. Rīgas Dzemdību nama intensīvās
terapijas palāta

6.8.att. Rīgas Dzemdību nama
ģimenes palāta

FIZISKO VINGRINĀJUMU PASĀKUMS

IZGLĪTOJOŠS PASĀKUMS

6.9.att. Nūjošanas festivāls Mežaparkā

6.10.att. ”Vinnija Pūka skolas” nodarbība par
alerģiskajām saslimšanām
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PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS
2016. gadā vairākums Rīgas iedzīvotāju ir apmierināti gan ar veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību, gan kvalitāti – 71% rīdzinieku novērtējuši, ka ir ļoti vai drīzāk apmierināti ar primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, un 74% – ka apmierināti ar šo pakalpojumu
kvalitāti. Kopumā novērojams, ka iedzīvotāju vērtējumi par veselības aprūpes pakalpojumiem
pēdējo septiņu gadu laikā ir uzlabojušies, lai arī atsevišķos gados rādītāji ir bijuši svārstīgi.

NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Vilma Selecka, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Resursu un Kompetences centra speciāliste
Nozīmīgi, ka veikta daudzu praktisku jomu sakārtošana medicīnas aprūpes jomā Rīgas pilsētas pašvaldības medicīnas iestādēs – renovētas un aprīkotas ar jaunām tehnoloģijām Rīgas 1., 2.slimnīca, SIA “Rīgas Dzemdību nams” un SIA “Rīgas veselības centrs”. Ir uzlabota
pakalpojuma pieejamība mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, modernizēts un paplašināts
pakalpojumu klāsts jaunizveidotajā SIA “Rīgas veselības centrs”, nodrošinot iedzīvotājiem
specifisku izmeklējumu iespējas.
Lai celtu sabiedrības izglītības līmeni, pašvaldība nodrošina publiskas lekcijas pirmsskolas un
skolas vecuma bērnu vecākiem par veselīgu uzturu, veselīgas psihoemocionālas attīstības
priekšnosacījumiem, atkarības jautājumiem, ģimenes nozīmi bērna attīstībā, pozitīvām bērnu disciplinēšanas metodēm, tādējādi veicinot vecāku spēju atpazīt problemātiskas situācijas
un savlaicīgi vērsties pie profesionāļiem pēc atbalsta un palīdzības. Organizējot šādus publiskus informatīvus pasākumus tiek mainīta mūsu sabiedrībā ierastā tieksme slēpt grūtības un
uzskats, ka meklēt palīdzību ir apkaunojoši.
Savukārt, lai celtu sabiedrības vispārējo veselības stāvokli, pilsētā ir pieejami bezmaksas trenažieri skolu teritorijās un māju pagalmos, bezmaksas nūjošanas nodarbības pilsētas iedzīvotājiem un vingrošanas nodarbības parkos, tādējādi kliedējot uzskatu, ka veselīgs dzīvesveids prasa materiālu līdzekļu ieguldījumu.
Tāpat, lai mazinātu sociālo atstumtību, tiek attīstīts darbs ar senioriem – tiek organizētas
lekcijas un nodarbības par veselīgu uzturu un fiziskām aktivitātēm.
Nepieciešams aktīvāk informēt iedzīvotājus par publiskajām lekcijām bērnu vecākiem, aktivitātēm senioriem, veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem, bezmaksas fizisko aktivitāšu
pieejamību Rīgā u.c. pašvaldības pasākumiem, izvietojot informāciju “Rīgas satiksme” sabiedriskajā transportā, jo “Rīgas satiksme” kā Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums ir vispiemērotākais informācijas izvietošanai par pakalpojumiem un iespējām Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem. Šobrīd sabiedriskajā transportā tiek rādītas multiplikācijas filmas,
kurās ir gan vardarbības ainas, gan netolerantas attieksmes demonstrējumi, un ātro kredītu
reklāmas, kas ir nevēlamu vērtību izplatīšana sabiedrībā.
Ieteicams, blakus praktiskiem veselības veicināšanas pasākumiem (fiziskās aktivitātes, sabalansēts uzturs), popularizēt sabiedrībā (publisku kampaņu, sociālo reklāmu, t.sk. Rīgas sabiedriskajā transportā, veidā) tādas vērtības kā tolerance, pieklājība, iejūtība, mērenība, līdzatbildība, kas ir būtiski priekšnoteikumi cilvēku dzīves kvalitātei.
Jāuzsver, ka pilsētā ir nepietiekošs atkarības profilakses speciālistu (5 cilvēki!) skaits un pasākumu kopums, tādēļ nepieciešamas izglītojošas kampaņas, jo sabiedrībā ir katastrofāli zems
izpratnes līmenis par atkarības (t.sk. azartspēļu) veidošanās riskiem, aizsargfaktoriem un atkarības dabu.

33

2. RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU
PROGRESA NOVĒRTĒJUMS
2.7. RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
Nodrošināt personai tiesības dzīvot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē, sniegt sociālo atbalstu
atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim un veicināt personas atbildību par savu dzīvi, lai uzlabotu personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja attīstīt sociālos pakalpojumus Rīgas apkaimēs dažādu mērķa grupu vajadzībām, kā arī tika veikta virkne uzlabojumu un remontdarbu dažādos RSD centros Rīgas apkaimēs.
Lai pašvaldības iedzīvotāji varētu saņemt sociālos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, pašvaldība attīstīja sociālo pakalpojumu pieejamību Rīgas apkaimēs. RV sekmīgai īstenošanai būtiskas aktivitātes tika veiktas “RV9 Kvalitatīva dzīvesvide un pieejams mājoklis” ietvaros, pilnveidojot sociālo pakalpojumu infrastruktūru.
2014.gadā tika izveidoti divi dienas aprūpes centri pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem Ludzas ielā 43 un Imantas 8.līnijā 1 k-3, krīzes centrs ģimenēm ar bērniem Burtnieku
ielā 37, grupu dzīvoklis personām ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām) un daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs pilngadīgām personām Imantas 8.līnijā 1 k-3, RSD teritoriālais
centrs “Imanta” Imantas 8.līnijā 1 k-2, kā arī tika uzsākta DC pakalpojuma pilngadīgām personām ar
dzirdes invaliditāti finansēšana Kandavas ielā 27.
2014.gadā no pašvaldības budžeta līdzekļiem tika uzsākts finansēt 10 papildu specializēto darbnīcu vietas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Vienlaikus pārskata periodā no pašvaldības budžeta līdzekļiem nodrošināti tehniskie līdzekļi (riteņkrēsls, pacēlāji) 22 personām ar kustību traucējumiem.
No 2014.gada Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem ir iespēja izvēlēties saņemt ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojumu, kā arī radīta labvēlīgāka vide ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojuma
kvalitātes attīstīšanai.
Tāpat pārskata periodā nodrošinātas izglītojošās grupas “Mazo bērnu vecākiem” un “Bērnu emocionālās
audzināšanas grupas” jaunajiem un topošajiem vecākiem. 2015.gadā tika nodrošinātas izglītojošās grupas vecākiem “Ceļvedis audzinot pusaudzi” un “Vecāku efektivitātes treniņš”. Bērnu tiesību aizsardzības
jomā 2014.gadā tika veikts būtisks darbs starpinstitucionālās sadarbības sistēmas pilnveidošanā.
2014.gadā tika uzsākts un 2015.gadā turpināts pilotprojekts “Krīzes intervences pakalpojums”, savukārt
2016.gadā tas tika nodrošināts kā patstāvīgs pakalpojums Rīgas pilsētas pašvaldībā dzīvojošajām ģimenēm, kurās bērniem draud nokļūšana ārpusģimenes aprūpē. 2014.gada projekta ietvaros tika deleģēts
APBALVOŠANAS PASĀKUMS

ATJAUNOTA ĒKA

7.1.att. Gada balva sociālajā nozarē 2014

7.2.att. Rīgas patversmes sieviešu nodaļa
Eiženijas ielā 1
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sociālais darbs ar sociālā riska ģimenēm nevalstiskam sektoram un noslēgts RD deleģējuma līgums par
sociālā darba pakalpojumu ar SOS Bērnu ciemata asociāciju.
2014.gadā pirmo reizi tika pasniegta “Gada balva sociālajā nozarē 2014” galvaspilsētas labākajiem sociālās un veselības aprūpes nozares darbiniekiem (skat. 7.1.att.), lai apzinātu un godinātu sociālās un
veselības aprūpes nozares darbiniekus, veicinātu izpratni par sociālās un medicīnas nozares darbinieku
darbu, popularizētu un celtu to prestižu sabiedrībā, paaugstinātu darbinieku motivāciju un piederības
izjūtu savai profesijai. Pārskata periodā gada balvas sociālajā nozarē tika pasniegtas katru gadu.
2015.gadā kā pilotprojekts attīstīts jauns pakalpojums – ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
ārpusģimenes aprūpē esošai nepilngadīgai grūtniecei un nepilngadīgai mātei ar bērnu.
Pārskata periodā, pilnveidojot Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijās un
nespēj saviem spēkiem apmierināt pamatvajadzības, nodrošināto sociālo pakalpojumu kvalitāti, Bārddziņu ielas 2 ēkas sliktā tehniskā stāvokļa dēļ Rīgas patversmes sieviešu nodaļa 2015.gadā tika pārcelta
uz atjaunotām telpām Eiženijas ielā 1 (skat. 7.2.att.).
Turpinājās darbs pie Rīgas pilsētas pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanas procesa pilnveides. Ieviestas un apgūtas jaunas informācijas tehnoloģiju programmas, kas rūpīgāk ļauj izvērtēt pabalstu saņēmējus un precīzāk izvērtēt personu ienākumus un materiālo stāvokli. Tika ieviesti jauni sociālie pakalpojumi.
2015.gadā tika uzsākts darbs pie sociālo pakalpojumu rindu administrēšanas elektroniskās sistēmas
izveides diviem sociālajiem pakalpojumiem – īslaicīgai un ilgstošai sociālajai aprūpei un sociālajai rehabilitācijai institūcijā pilngadīgām personām, pilnveidota Sociālās palīdzības administrēšanas sistēma
(SOPA), kā arī veikta sociālo darbinieku apmācība un motivēšana.
Savukārt 2016.gadā tika uzsākta pansijas pakalpojuma izveidošana Ieriķu ielā 28 (pakalpojuma sniegšanu plānots uzsākt 2017.gadā), tika izveidots DC pilngadīgām personām Klostera ielā 5/7, izveidots RSD
teritoriālais centrs “Daugava” Aglonas ielā 35/1, papildus tika uzsāktas 2 sociālās rehabilitācijas programmas jauniešiem ar uzvedības traucējumiem un uzsākta individuālas sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana ģimenēm, kurās viens vai abi vecāki ir persona ar garīga rakstura traucējumiem.
Sekmējot iedzīvotāju iesaistīšanos darba tirgū, darba prasmju un sociālā atbalsta programmu attīstīšanā
atkarībā nonākušām un riska grupas personām, Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar NVA turpināja
dalību aktīvajā nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. 2016.gadā tika izveidotas
200 pagaidu darba vietas, iesaistot 710 bezdarbniekus.
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NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Vilma Selecka, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Resursu un Kompetences centra
speciāliste
Pārskata periodā uzlaboti sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju sociālie apstākļi, renovējot
un ceļot jaunas sociālās dzīvojamās mājas, tādējādi likvidējot “getto tipa” dzīvojamās vides,
kas veicina sociālās disfunkcijas palielināšanos un bērnu attīstībai nelabvēlīgas vides veidošanos, kā arī veicina konkrētas iedzīvotāju grupas stigmatizāciju. Pozitīvi, ka pieaug sociālās
aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā saņēmušo cilvēku skaits – drošības poga, asistents, pavadonis u.c., kas veicina deinstitucionalizācijas procesam nepieciešamo iestrādņu
veidošanos.
Ir palielināts budžets palīdzības sniegšanai veciem cilvēkiem un ģimenēm ar bērniem, kas nozīmē tendenci pievērst lielāku uzmanību vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Ieguldot ģimenēs ar bērniem, mēs varam prognozēt veselīgākas sabiedrības veidošanos nākotnē.
Dienas centra un daudzfunkcionālā centra, grupu dzīvokļa izveide cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī tehnisko palīglīdzekļu, vides pieejamības nodrošināšana un nodarbinātības veicināšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem – sociāli mazaizsargātu
iedzīvotāju grupu integrācija sabiedrībā liecina par vērtību maiņu no problēmas neredzēšanas
uz atbildības uzņemšanos par tās risināšanu, kā arī deinstitucionalizācijas procesa nodrošināšanai nepieciešamās virzības attīstīšanai – no ilgstošas institucionālas aprūpes uz dienas
aprūpi un pašaprūpes prasmju apgūšanu.
Palielinās sabiedrības uzticēšanās, tiek piesaistīti profesionāļi un nodrošināts klienta vajadzībām atbilstošs pakalpojums, taču nepieciešama sociālā darbinieka profesijas prestiža celšana – no “birokrātiska pabalstu izsniedzēja un kontrolētāja” uz “atbalstītāju un iedrošinātāju”.
Tas ietvertu sociālo darbinieku izglītošanu un attieksmes maiņu no “kontrolē un/vai baidies
no kontroles” uz sadarbību – tas veicinās izmaiņas arī klientu uztverē un līdzdarbībā, veicinās
izpratni par sociālā darba pakalpojuma nozīmi.
Dzīves kvalitāte neaprobežojas tikai ar materiālām lietām – svarīga ir arī pašrealizācija. Ir
pieejama plaša informācija par pieejamiem pabalstiem, pilsētvidē reklamē iespēju “saņemt,
saņemt, saņemt”, kas, nenoliedzami, ir svarīgi, taču būtu nepieciešams veicināt iedzīvotāju
iesaistīšanos kopienas dzīvē, un sociālu kampaņu veidā aicināt “dot, dot, dot”, iesaistoties
kopienas dzīvē kā brīvprātīgā darba veicējiem, sabiedrisku aktivitāšu apmeklētājiem, sava
viedokļa paudējiem u.tml.
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2.8. RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
RV8 galvenais īstenošanas mērķis ir miera, kārtības un drošības nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem visā galvaspilsētas teritorijā. Tāpat uzmanība tiek pievērsta noteiktās kārtības uzraudzības nodrošināšanai uz ūdeņiem un peldvietās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta likumpārkāpumu novēršanai un izglītojošajam darbam ar nepilngadīgajām personām gan mācību iestādēs, gan ģimenēs, gan arī
izklaides vietās un uz ielas.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Lai uzlabotu savstarpējo komunikāciju, mudinātu iedzīvotājus ziņot par likumpārkāpumiem un būt atbildīgiem par apkārt notiekošo, 2015.gadā tika ieviesta RPP mobilā lietotne – aplikācija (skat. 8.1.att.
un 8.2.att.). Ar mobilās aplikācijas palīdzību, tās lietotājiem radīta iespēja sazināties ar RPP, uzdodot
jautājumus, uzņemot un iesūtot pārkāpuma foto/video, uz kuru reaģē policijas darbinieki. Mobilā lietotne satur “SOS” tālruņu numurus, RPP struktūrvienību adreses un iespēju izveidot maršrutu līdz tām. Ar
LIETOTNES EKRĀNUZŅĒMUMS

PREZENTĀCIJAS PASĀKUMS

8.1.att. RPP mobilā lietotne
LIETOTNES EKRĀNUZŅĒMUMS

8.2.att. RPP mobilā lietotne

8.4.att. RPP instruktoru vienība

PREZENTĀCIJAS PASĀKUMS

PĒC APGAISMOJUMA IERĪKOŠANAS

PĒC APGAISMOJUMA IERĪKOŠANAS

8.3.att. RPP Instruktoru vienība

8.5.att. Uzvaras parks

8.6.att. Erevānas dārzs
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2016.gadu pievienotas vairākas papildu funkcijas un izvēlnes, kā arī ieviesta iespēja izvēlēties saskarnes
valodu – latviešu, angļu vai krievu.
2016.gada sākumā tika izveidota Instruktoru vienība, kas ir viens no RPP attīstības virzieniem, proti, vienība, kurā apvienoti 60 darbinieki, tiek apmācīti darbam paaugstinātas psiholoģiskās un fiziskās spriedzes apstākļos. Jaunizveidotajā Instruktoru vienībā apvienojušies darbinieki no visām RPP struktūrvienībām un ikdienā katrs no viņiem veic citus pienākumus – kāds patrulē pa ielām, cits strādā pie izglītības
iestādes vai par glābēju Rīgas peldvietās. Dalība vienībā policistus no ikdienas pienākumiem neatbrīvo,
bet gan tieši otrādi – vienībā apvienojušies tie policisti, kuri apmācībām gatavi veltīt arī savu brīvo laiku
(skat. 8.3.att. un 8.4.att.).
Pārskata periodā Rīgas pilsētas teritorijā tika pilnveidota videonovērošanas sistēma, izveidojot arvien
plašāku pārklājumu tīklu. Videonovērošanas kameras uzstādītas Rīgas publiskajās vietās, kurās ikdienā
ir liela cilvēku koncentrācija, vietās, kur ir paaugstināta kriminogēnā situācija, kā arī nozīmīgos Rīgas objektos. Pilsētā izvietotās videonovērošanas kameras būtiski uzlabo sabiedriskās kārtības uzraudzīšanu.
Videokameras veic gan preventīvās funkcijas, gan palīdz policijai operatīvi reaģēt uz videokamerās fiksētu notikumu, lai pārtrauktu pārkāpumu.
Lai gādātu par drošu pilsētvidi, palielinātu iedzīvotāju drošības līmeni, uzlabotu kriminogēno situāciju
un samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaita īpatsvaru, pārskata periodā pašvaldība nodrošināja
ārējā apgaismojuma ierīkošanu Lucavsalas promenādē, Lucavsalas parkā, Uzvaras parkā (skat. 8.5.att.),
Erevānas dārzā (skat. 8.6.att.), Daugavas promenādē (skat. 8.7.att.) un Dārziņu apkaimes teritorijā (skat.
8.8.att.).
PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS
77% Rīgas iedzīvotāju ir apmierināti ar personisko un mājokļa drošību galvaspilsētā, kā arī
73% ir apmierināti ar drošību savā apkaimē. Novērojams, ka apmierinātība ar personisko un
mājokļa drošību ir īpaši uzlabojusies pēdējo trīs gadu laikā – ja 2007.-2010.gada periodā
pozitīvo vērtējumu īpatsvars kritās no 51% līdz 45%, 2013.gadā pieauga līdz 61%, tad 2014.2016.gadā tas palielinājās līdz 77%.

PĒC APGAISMOJUMA IERĪKOŠANAS

PĒC APGAISMOJUMA IERĪKOŠANAS

8.7.att. Daugavas promenāde

8.8.att. Dārziņu apkaime
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NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Vilma Selecka, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Resursu un Kompetences centra
speciāliste
Nozīmīgi, ka uzsākts darbs pie pilsētas apgaismojuma modernizēšanas, padarot to dabai
draudzīgu un energoefektīvu – tādējādi tiek samazinātas izmaksas ilgtermiņā, kā arī popularizēta atbildīga attieksme pret vidi. Tāpat apgaismojums tiek ierīkots nomaļās vietās, tādējādi ceļot drošības līmeni un mazinot noziedzības risku, tomēr svarīgi apgaismojumu ierīkot
tieši iekšpagalmos, kam šobrīd līdzekļu nepietiek, jo tās ir vietas, kur mēdz pulcēties agresīvi
noskaņotas kompānijas un teritorijas nepārredzamība var kalpot kā motivējošs faktors vardarbībai/noziedzīgu darbību veikšanai.
Jāattīsta modernizēta un vienkāršota komunikācija ar sabiedrību (sociālie tīkli, interneta
priekšrocības), tādējādi veicinot saziņu un mazinot birokrātijas barjeras komunikācijā ar iedzīvotājiem, kā arī veicinot tēlu sabiedrībā, kas ir atvērts, pieejams, vienkāršs un cilvēkam
draudzīgs, ko apliecina pēdējos gados palielinātais policijas izsaukumu skaits.
Ir izveidota jauna pašvaldības policijas vienība – Instruktoru vienība – kas tiek gatavota darbam masu pasākumos un terorisma draudu gadījumā, kas liecina par policijas kā struktūras
modernizēšanos, attīstību, funkciju paplašināšanu, gatavību dažāda rakstura pasākumiem
ārpus tiešajām funkcijām.
RPP darbiniekiem pastāvīgi tiek nodrošinātas apmācības, kas būtiski ceļ darbinieku komunikācijas prasmes un uzlabo attiecību kultūru, kas, savukārt, rezultējas ar RPP tēla sabiedrībā
uzlabošanos un iedzīvotāju uzticēšanās pieaugumu. Aizpildītās 92% štata vietas RPP ir pozitīvs rādītājs, kas liecina par cilvēku vēlmi strādāt šajā institūcijā un labu iestādes reputāciju,
konkurētspējīgu atalgojumu un atbalstošu vadību.
Pozitīvi vērtējams, ka maznodrošinātu iedzīvotāju mājdzīvnieku sterilizācijai tiek nodrošināts
materiāls atbalsts. Nākotnē tas var būtiski samazināt klaiņojošo dzīvnieku skaitu pilsētā.
Veicot preventīvo darbu skolās par drošību, ieteicams sadarboties ar speciālistiem, lai runātu
arī par emocionālu un psiholoģisku drošību. Būtiski bērniem mācīt ne tikai pareizi pāriet ielu,
bet arī meklēt palīdzību, ja, piemēram, autobusā svešs cilvēks aizskar vai uzbrūk (ne tikai
man personīgi, bet arī tad, ja uzbrukts tiek svešam cilvēkam/bērnam). Nepieciešams īstenot
informatīvas kampaņas ar mērķi izglītot sabiedrību par iesaistīšanās un līdzatbildības nozīmi
drošības uzturēšanā kopienā. Drošība nozīmē arī to, ka mēs iejaucamies, ja redzam, ka kaimiņš dara pāri savai sievai vai bērnam.
Nepieciešams ierīkot smēķēšanai paredzētas vietas pilsētas parkos un skvēros, lai, tā vietā,
lai smēķētu uz ielas traucējot apkārtējiem, tai skaitā bērniem, to varētu darīt netraucējot apkārtējiem cilvēkiem.
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2.9. RV9 Kvalitatīva dzīvesvide un pieejams mājoklis
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
Nodrošināt Rīgas iedzīvotājus ar kvalitatīviem mājokļiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo
telpu lietošanu.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Veicinot nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda atjaunošanu, tika uzsākts un turpinās darbs pie ESKO
modeļa izveides. REA sagatavoja koncepciju par rotācijas fonda izveidi, par kuru saņēma “Euro-China
Green & Smart City Award 2016” balvu nominācijā “Inovācija”, kā arī izveidoja un uztur publiski pieejamu
datubāzi par faktisko ēku energoefektivitāti vairāk nekā 5 000 mājām, kas pievienotas pie centralizētās
siltumapgādes. RNP 2015. un 2016.gadā sniedza vairāk kā 1 000 konsultāciju un rīkoja 40 informatīvos
pasākumus un prezentācijas māju pilnvarotajām personām un dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamo māju
tehniskā stāvokļa uzlabošanas un energoefektivitātes pasākumiem. Vienlaikus RV sekmīgai īstenošanai
tika veikti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoauditi “RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana” ietvaros.

9.1.att. Atkritumu šķirošana Meiju ielā 2
PIRMS PĀRBŪVES

9.3.att. Ieriķu iela 28

9.2.att. Bērnu rotaļu komplekss “Kuģis”

PĒC PĀRBŪVES

BŪVDARBU UZSĀKŠANA

JAUNA BŪVNIECĪBA

9.4.att. Ieriķu iela 28

9.5.att. Imantas 8.līnija 1

9.6.att. Imantas 8.līnija 1
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Lai veicinātu dzīvojamo apkaimju un dzīvojamo rajonu sakārtošanu un labiekārtošanu, apkaimēs tika
veikta nolietoto soliņu demontāža, 2015. un 2016.gadā kopumā uzstādot vairāk nekā 700 soliņus un
339 dalīto atkritumu konteinerus, veikta atkritumu šķirošanas popularizēšana un optimizēts atkritumu izvešanas grafiks. 2016.gadā tika uzsākts vēl nebijis trīs mēnešu sociālais eksperiments “Atkritumu
šķirošanas paraugmāja” 70 dzīvokļu dzīvojamā mājā Meiju ielā 2 (skat. 9.1.att.), kā rezultātā mājas iedzīvotāji, šķirojot atkritumus, sasniedza teju 20% sadzīves atkritumu samazinājumu, un provizoriskais
ietaupījums mājai gada griezumā varētu sasniegt pat EUR 100.
Pārskata periodā tika izveidoti suņu pastaigas laukumi un uzstādītas vingrošanas iekārtas, piemēram,
Pļavniekos “Zaļajā birzī”. 2016.gada jūlijā tika izveidota Dārznieku vienība, kas veic dzīvojamo māju apstādījumu sakopšanas darbus. Līdz 2016.gada decembrim tika veikti apstādījumu sakopšanas darbi 32
dzīvojamo māju teritorijās. Tāpat 2015. un 2016.gadā veikta iekškvartālu brauktuvju, trotuāru un pievedceļu stāvokļa apzināšana un to atjaunošana.
Lai nodrošinātu kvalitatīvus un drošus rotaļlaukumus, tika veikta nolietoto bērnu rotaļu laukumu elementu demontāža. Tika uzstādīti jauni rotaļlaukumi, piemēram, Anniņmuižas meža teritorijā, Brīvības
ielā 266, Biķernieku ielā 230, Pāles ielā 14, Čiekurkalna 4.šķērslīnijā, Lielupes ielā Bolderājā, kā arī Ķīpsalas atpūtas zonā - bērnu rotaļu komplekss “Kuģis” (skat. 9.2.att.).
Veicinot mājokļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, 2015. un 2016.gadā dzīvojamās mājās kopumā uzstādīti 13 pacēlāji un 113 personām piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai.
Lai nodrošinātu pašvaldības īpašumā esošo mājokļu atjaunošanu, 2016.gada augustā ekspluatācijā tika
nodota atjaunotā dzīvojamā ēka Ieriķu ielā 28 ar 71 dzīvokli (skat. 9.3.att. un 9.4.att.), no kuriem 21 dzīvoklis nodots RD LD grupas dzīvokļu lietošanā. Paplašinot pašvaldības īres un sociālo mājokļu fondu,
2014.gadā ekspluatācijā tika nodotas 3 sociālās dzīvojamās ēkas Imantas 8.līnijā 1 ar 286 dzīvokļiem
(skat. 9.5.att. un 9.6.att.), t.sk. arī dzīvokļi cilvēkiem ar kustības traucējumiem un grupu dzīvokļi, veselības
centra telpas ar ģimenes ārstu un speciālistu pakalpojumiem, kā arī RSD teritoriālā un DC telpām sociālo
pakalpojumu nodrošināšanai. Tāpat 2016.gadā ekspluatācijā tika nodota sociālā dzīvojamā ēka Aglonas
ielā 35 k-1 ar 215 dzīvokļiem (skat. 9.7.att. un 9.8.att.), t.sk. dzīvokļi cilvēkiem ar kustību traucējumiem,
PIRMS PĀRBŪVES

PĒC PĀRBŪVES

9.7.att. Aglonas iela 35 k-1

9.8.att. Aglonas iela 35 k-1

9.9.att. 2016.gada R.Šmēlinga konference

9.10.att. 2016.gada balva Rīgas arhitektūrā
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kā arī RSD teritoriālā un DC telpām sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Tāpat 2016.gadā tika veikta
mājas daļas pārbūve Dubultu ielā 4, kur izbūvēti 15 dzīvokļi, un Mārupes ielā 39, kur izbūvēts 31 dzīvoklis
piešķiršanai personām, kas reģistrētas palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanai.
Sākot ar 2015.gada februāri RNP saviem klientiem sāka piedāvāt jaunu pakalpojumu – profesionāla
koplietošanas telpu uzkopšana, ar mērķi nodrošināt augstāka līmeņa pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu RNP klientiem.
Lai iedrošinātu dzīvojamo māju kopīpašnieku pilnvarotos pārstāvjus aktīvāk iesaistīties savas mājas pārvaldīšanas procesos, RNP izstrādāja noteikumus, kā māju pilnvarotie pārstāvji ar kopīpašnieku lēmumu
var saņemt atlīdzību par aktīvu piedalīšanos savas mājas pārvaldīšanā. 2016.gadā tika uzstādītas klientu
rindu vadības sistēmas piecos klientu apkalpošanas centros. Atlīdzības apmēru pilnvarotajam pārstāvim nosaka mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, pieņemot kopības lēmumu. Tika izveidota un tiek uzturēta
klientu apkalpošanas sistēma nepieciešamo darbu apzināšanai un uzraudzībai RNP un SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” pārvaldīšanā esošajām ēkām.
Pārskata periodā notika ikgadējās Reinholda Šmēlinga konferences, kur šajos gados uzmanība tika veltīta Rīgas mājokļu videi – jaunie arhitektūras horizonti, vai Vecrīgai jāmainās līdzi laikam, un kā labi sajusties Rīgā (skat. 9.9.att.). Kā arī norisinājās ikgadējās gada balvas Rīgas arhitektūrā pasniegšana (skat.
9.10.att.), kur viena no četrām izvērtējamo objektu grupām bija dzīvojamās vides ilgtspēja, kurā ietilpst
daudzdzīvokļu ēkas. Šajos gados atzinību ieguva arī dzīvojamo ēku projekti, t.sk. par vides pieejamību,
akustisko komfortu un meistarību vēlīnā eklektisma ēkas pārbūvē, kā arī dzīvojamo ēku projekti pilsētas
vēsturiskajā centrā un projekts par laikmetīgu pieeju ainavu arhitektūrai daudzdzīvokļu namu pilsētvidē.
PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS
Rīgas iedzīvotāju vērtējumi par mājokļu pieejamību un kvalitāti ir visumā kritiski – tikai 41%
ir apmierināti ar mājokļu piedāvājumu un 47% – ar mājokļu kvalitāti. Pēdējo gadu laikā gan
šie rādītāji ir uzrādījuši pozitīvas attīstības tendences, lai arī bijuši laikrindās svārstīgi (t.sk.
2016.gadā novērojams abu rādītāju kritums, salīdzinot ar 2015.gadu). 2015.gadā augstāki
apmierinātības novērtējumi vērojami Centra, Kurzemes un Ziemeļu rajona iedzīvotāju vidū
(attiecīgi 63,9%, 58,6% un 59,4% pozitīvo vērtējumu), savukārt izteikti zemāki un kritiskāki
mājokļa pieejamības vērtējumi bijuši Zemgales priekšpilsētas iedzīvotāju mērķa grupā (tikai
32,1% pieejamību vērtē pozitīvi). Nedaudz atšķirīga situācija novērojama mājokļu kvalitātes
vērtējumos – pozitīvākus vērtējumus par to sniedz Latgales priekšpilsētā un Centra rajonā
dzīvojošie (attiecīgi 54,0% un 52,4%), bet kritiskākus – Zemgales un Vidzemes priekšpilsētās
dzīvojoši (attiecīgi 36,6% un 41,5%).
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NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Vilma Selecka, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Resursu un Kompetences centra
speciāliste
Nozīmīgi, ka ekspluatācijā nodotas vairākas dzīvojamās mājas, kurās labiekārtoti dzīvokļi,
pielāgojot tos cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, un uzstādīti 13 pacēlāji, lai uzlabotu
cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitāti, tomēr joprojām ir ierobežotas iespējas dzīvot pielāgotā vidē, jo pielāgotas tiek tikai jaunuzceltās mājas, tāpēc būtu nepieciešams
domāt par pielāgošanu arī vecajos namos.
Vērā ņemami, ka RNP apsaimniekotajos namos veikti dažādi remontdarbi ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanai – bēniņu siltināšana, durvju un logu nomaiņa kāpņu telpām, cauruļu siltināšana u.c., kas būtiski ceļ iedzīvotāju uzticēšanos pakalpojuma kvalitātei, mazina neapmierinātību ar īres un komunālo pakalpojumu cenām.
Pozitīva un apsveicama kustība ir līdzdarbības veicināšana, apmācot iedzīvotājus īpašuma
pārvaldīšanai, sagatavojot informatīvus materiālus un rīkojot informatīvas sapulces/prezentācijas iedzīvotājiem par energoefektivitāti un māju renovāciju un atvērto durvju dienas renovētajās mājās. Šādi pasākumi veicina atbildības uzņemšanos, iedzīvotāju pašorganizēšanos,
mudina no pasīva situācijas pieņēmēja kļūt par aktīvu procesu dalībnieku.
Iedzīvotāju apmierinātību ar dzīves vidi un tādējādi dzīves kvalitāti noteikti palielina dzīvojamo rajonu sakārtošana, soliņu uzstādīšana pilsētvidē, kas ļauj baudīt Rīgas lieliskos apstādījumus, dārznieku vienības izveide apstādījumu sakopšanai ne tikai pilsētas centrā un
vecpilsētā, bet arī mikrorajonos, kā arī iekšpagalmu brauktuvju un ietvju sakārtošana.
Pie uzbūvētajiem bērnu rotaļu laukumiem nepieciešams ierīkot ziņojumu dēļus, kur regulāri
tiktu izvietota dažāda RD struktūrvienību informācija vecākiem/iedzīvotājiem – gan par informatīviem pasākumiem, dažādām atbalsta grupām u.c., gan arī par dažādām iedzīvotāju
iniciatīvas iespējām.
Nepieciešams ieviest atlaides par komunāliem maksājumiem mājām, kuras pastāvīgi un pareizi šķiro atkritumus ilgtermiņā.
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NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Sarmīte Barvika, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes pētniece
Mājokļa jomu globāli uzskata par prioritāru ikvienas valsts sociālajai un teritoriālajai ilgtspējai. Diemžēl Latvijā ilgstoši nav spēkā esošās mājokļu politikas un netiek veikts pilnīgs mājokļu monitorings – nenotiek integrēta institucionāla sadarbība vienotas indikatoru sistēmas
un datu bāzes uzturēšanā tendenču pārraudzībai. Nepieciešams veikt visaptverošu mājokļu
jomas analīzi, lai mērķtiecīgāk plānotu pašvaldības ieguldījumu mājokļu jomā, kā rezultātā
tiktu sasniegts arī svarīgākais stratēģiskais mērķis – iedzīvotāju skaita pieaugums pilsētā
(mājoklis ir būtiskākais faktors iedzīvotāju piesaistei pilsētai). Ieteicams veidot statistiku (vēlams, apkaimes, ēkas, adreses, mājokļa, iedzīvotāja līmenī, izmantojot par pamatu valsts informācijas sistēmu datus, tostarp kadastra teksta un telpiskos datus), lai uzturētu aktuālu
informāciju par dzīvojamā fonda apjomu, kvalitāti, izmantošanu, apdzīvojumu un izmaksām.
Izvērtējot pasaules tendences un starptautisku institūciju (Apvienoto Nāciju Organizācijas,
Eiropas Komisijas) ieteikumus dzīvojamās pilsētvides plānošanā, pašvaldībai noteikti jāuzsāk
īres namu būvniecība pēc iespējas visās pilsētas dzīvojamās apkaimēs, lai mazinātu apkaimju
dzīvojamās vides degradācijas un sabiedrības noslāņošanās riskus. Ārvalstu pieredze liecina,
ka pašvaldību iesaistīšanās mājokļu tirgū ilgtermiņā pozitīvi ietekmē teritoriju sociālo, ekonomisko un vides ilgtspēju – mazinās sociālā un finansiālā spriedze, uzlabojas teritoriju apdzīvotība, stabilizējas demogrāfiskā situācija un mājokļu cenas.
Pilsētvides plānošanā nepieciešams ieviest viedus risinājumus – ĢIS, 3D un BIM modeļus,
kas nodrošinātu efektīvāku resursu pārraudzību, vadību un pilsētas attīstības modelēšanu,
kā arī komunikāciju ar institūcijām, uzņēmējiem un sabiedrību. 2018.gadā spēkā stāsies jaunais Rīgas attīstības plāns (2018-2030), kur šāda integrēta sistēma būs vitāli nepieciešama
plānojuma ieviešanai un pārraudzībai. Rīgas teritorijai nav izstrādāts 3D modelis, bet Rīgas
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (RIĢIS) efektivitāte ir nepietiekama. Tā kā Rīga ir sevi pieteikusi kā viedo (smart) pilsētu, tad informācijas komunikāciju tehnoloģiju izmantošana resursu pārvaldībā ir būtiskākais priekšnoteikums.
Jāuzlabo komunikācijas veidi un sadarbības kultūra, skaidrojot pašvaldības lēmumus nekustamo īpašumu jomā (tostarp, NĪN piemērošana) un, balstoties uz labās prakses piemēriem,
jāmeklē jauni risinājumi sabiedrības līdzdalībai plānošanā, teritoriju sakārtošanā un sociālās
rehabilitācijas nodrošināšanā.
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2.10. RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
RV10 galvenais uzdevums ir veicināt Rīgas un Pierīgas vienotas transporta sistēmas izveidi un to efektīvu izmantošanu, kā arī veicināt galveno transporta mezglu – lidostas, ostas, dzelzceļa stacijas un autoostas attīstību, nostiprinot to līderpozīcijas Baltijas valstu reģionā.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Pārskata periodā tika veikta detalizēta tehniskā izpēte Rail Baltica dzelzceļa transporta projektam, kura
mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā, aptverot četras ES valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Līdz 2015.gada rudenim tika izvērtēti sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā saņemtie sabiedrības ierosinājumi, kā arī pētīta Rail Baltica trase, analizējot iespējamo dzelzceļa maršrutu: kā tiks
šķērsotas problemātiskās teritorijas. 2016.gada augustā LR valdība akceptēja LR SM piedāvāto Rail Baltica dzelzceļa līnijas trases izvietojumu Latvijas teritorijā (skat. 10.1.att. un 10.2.att.).
PROJEKTA IECERES VIZUALIZĀCIJA

PROJEKTA IECERES VIZUALIZĀCIJA

10.2.att. Rail Baltica
SKREJCEĻŠ PĒC ATJAUNOŠANAS

10.3.att. Starptautiskā lidosta “Rīga”

10.1.att. Rail Baltica

PĒC MODERNIZĀCIJAS

PĒC MODERNIZĀCIJAS

ILUSTRATĪVS MATERIĀLS

10.4.att. Dīzeļvilciens

10.5.att. Dīzeļģenerators mašīntelpā

10.6.att. E-biļetes iegādes iespējas
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2015.gadā starptautiskajā lidostā “Rīga” noslēdzās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Starptautiskās lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstība”, kura ietvaros paveikti nozīmīgi infrastruktūras pārbūves darbi, kā rezultātā tika paaugstināta lidojumu drošība, uzlaboti vides apstākļi un palielināta lidlauka
kapacitāte (skat. 10.3.att.). Savukārt Starptautiskās lidostas “Rīga” 2016.gada nozīmīgākais infrastruktūras projekts bija jaunā ziemeļu termināla izbūve, kas ir turpinājums vērienīgajiem lidostas infrastruktūras attīstības projektiem, kuru mērķis ir vairot pasažieru ērtības un paaugstināt ceļotājiem un sadarbības
partneriem sniegto pakalpojumu kvalitāti.
2016.gada septembrī AS “Pasažieru vilciens” pieņēma ekspluatācijā pēdējo no sešiem modernizētajiem dīzeļvilcieniem, līdz ar to ir noslēdzies ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais 19 dīzeļvilcienu vagonu
modernizācijas projekts (skat. 10.4.att. un 10.5.att.). Projekta īstenošana sniedza iespēju AS “Pasažieru
vilciens” pasažieriem piedāvāt sešus mūsdienīgus, ES vides aizsardzības prasībām atbilstošus dīzeļvilcienus.
Tie ir aprīkoti ar klimata kontroles iekārtām un iekāpšanas sistēmām, kas nodrošina ērtu iekāpšanu cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Sanitārās telpas ir piemērotas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un aprīkotas ar zīdaiņu pārtinamajiem galdiņiem. Tāpat vilcienos ir ērtākas un plašākas sēdvietas, paaugstināta komforta klases vagons ar papildu ērtībām, mūsdienīga informācijas sistēma, kā arī visos
vagonos pieejams bezvadu internets.
No 2016.gada septembra AS “Pasažieru vilciens” uzsāka vilciena biļešu tirdzniecību internetā (skat.
10.6.att.), savukārt no novembra AS “Pasažieru vilciens” sāka piedāvāt iespēju iegādāties e-biļetes mobilo ierīču lietotņu lietotājiem Android un iOS operētājsistēmās. Mobilo ierīču lietotņu lietotājiem ir pieejamas vienreizējās braukšanas un bagāžas biļetes vienā virzienā un braucieniem turp un atpakaļ.
2015.gada decembrī Eiropas transporta tīklu izveides projekta “Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskā projekta izstrāde” ietvaros ir izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskais projekts/būvprojekts. Līdz ar to ir noslēgušies Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma būvniecības ieceres projektēšanas darbi.
Pārskata periodā Rīgas starptautiskajā autoostā veikti autoostas ēkas un teritorijas sakārtošanas un
labiekārtošanas darbi, kā arī veikti uzlabojumi autoostas drošības sistēmā. 2016.gadā uzsākta būvprojekta “Autoostas pasažieru galerijas aizstiklošana, pagraba siltināšana un āra kafejnīcas atjaunošana
2.stāva terasē” realizācija (skat. 10.7.att.).
Lai uzlabotu iespējas iegādāties autobusu biļetes, izmantojot bankas maksājumu kartes, 2016.gadā autoostā tika uzstādīti divi pašapkalpošanās biļešu tirdzniecības termināli (skat. 10.8.att.).

PĒC PĀRBŪVES

PAŠAPKALPOŠANAS IESPĒJAS

10.7.att. Autoostas pasažieru galerija

10.8.att. Pašapkalpošanas biļešu tirdzniecības
termināls autoostā
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NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Līva Stūrmane, Oxford Research Baltic’s eksperte
Starptautiskajā lidostā “Rīga” 2015.gada beigās tika izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskais projekts, kā arī vairāki vērienīgi projekti tika uzsākti 2016.gadā, kurus paredzēts īstenot līdz 2021.gadam. Tas ļauj lidostai apkalpot arvien vairāk aviosabiedrību
un lidmašīnu, nodrošinot starptautiskās lidostas “Rīga” līderes pozīciju Baltijas valstu vidū.
Pozitīvi vērtējams fakts, ka ir palielinājies pasažieru apgrozījums no 4,8 milj. pasažieru 2014.
gadā līdz 5,4 milj. pasažieru 2016.gadā, pateicoties vairāku institūciju veiksmīgai sadarbībai.
Ziemeļu koridors un lidlauka paplašināšana ļaus apmeklētāju skaitu vēl kāpināt. Tas rada pozitīvu ietekmi uz ekonomiku, palielinoties pilsētas apmeklētāju skaitam.
Ļoti nozīmīgs ir paveiktais darbs pie dzelzceļa transporta projekta – Rail Baltica tehniskās
izpētes. Valdības pieņemtais Rail Baltica dzelzceļa līnijas trases izvietojums Latvijas teritorijā
ir solis šī projekta īstenošanas virzienā un ļaus Baltijas valstis integrēt Eiropas dzelzceļa tīklā.
Tas savukārt nozīmēs lielāku tūristu pieplūdumu Rīgai, kā arī visai Latvijai. Svarīgas ir šajā
jomā noslēgtās starptautiskās vienošanās ar projekta partneriem. 2016.gadā noslēdzās ES
Kohēzijas fonda līdzfinansētais 19 dīzeļvilcienu vagonu modernizācijas projekts, kura paplašinātās ērtības un komforta līmenis potenciāli ļaus palielināt arī pasažieru skaitu.
RD Pilsētas attīstības komitejas lēmums atbalstīt finansējuma piešķiršanu būvprojekta izstrādei multimodālā transporta mezgla izveidei Torņakalna apkaimē ir būtisks solis Rīgas pilsētvides modernizācijā.
Ļoti svarīgi ir turpināt darbu pie vienota transporta mezgla izveides, kas ietver lidostas, ostas, dzelzceļa stacijas un autoostas attīstību. Starpinstitūciju un nozaru sadarbība ir svarīgs
priekšnoteikums tik vērienīgu un fundamentālu projektu īstenošanā.
Nepieciešams turpināt veicināt digitalizāciju pasažieru pārvadāšanas jomā, kas atvieglo
patērētāju ikdienu un pakalpojuma sniedzējam servisa nodrošināšanu. Pozitīvi vērtējamas
e-biļetes iegādes un pašapkalpošanās iespējas autoostā. Tas ir arī būtisks faktors pilsētas
viesiem, un ir nepieciešams nodrošināt šo pakalpojumu pieejamību krievu un angļu valodās.
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2.11. PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
RV galvenais uzdevums ir attīstīt pilsētas satiksmes infrastruktūru un satiksmes organizāciju, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu apkaimju sasniedzamību un veicinātu bezizmešu mobilitāti.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Rīgas pilsētas pašvaldība atjaunojusi sabiedriskā transporta ritošo sastāvu, noslēgto piegādes līgumu
ietvaros, saņemot 50 trolejbusus un 70 autobusus, kas ir aprīkoti ar apsildes, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtām, izbīdāmu platformu invalīdiem, automātisku iekārtu ugunsgrēka dzēšanai dzinējā, kā arī
modernām reāla laika kustības kontroles, videonovērošanas un pasažieru informēšanas sistēmām. Tas
padarījis ērtāku transportlīdzekļu vadītāju darba pienākumu izpildi, komfortablāku un drošāku pasažieru
pārvadāšanu, gan tīrāku apkārtējo vidi un CO2 emisiju samazināšanu (skat. 11.1.att. un 11.2.att.). Īpaši
jāuzsver, ka šie ir pirmie sabiedriskie transportlīdzekļi Rīgā, kas jau rūpnīcā ir aprīkoti ar aktīvās darbības
alkometriem preventīvai negadījumu novēršanai.
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS

11.1.att. Trolejbuss
PAŠVALDĪBAS MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS

11.3.att. Jēzusbaznīcas iela

11.2.att. Autobuss

PAŠVALDĪBAS MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS

PAŠVALDĪBAS MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS

INFOGRAFIKA

11.4.att. Turgēņeva iela

11.5.att. Maskavas iela

11.6.att. Autobusa maršruts Nr.60
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Lai attīstītu autostāvvietu infrastruktūru, pārskata periodā ierīkotas 638 jaunas pašvaldības maksas
autostāvvietas, t.sk. Maskavas, Turgēņeva, Jēzusbaznīcas, Elijas, Kr.Barona, Visvalža, Citadeles, Miķeļa,
Lāčplēša, Timoteja, E.Melngaiļa, Elizabetes ielā, 11.novembra krastmalā (zem Vanšu tilta un aiz Triangula bastiona) un Raiņa bulvārī (skat. 11.3.att., 11.4.att. un 11.5.att.), kā arī, pamatojoties uz sabiedriskā
transporta un velotransporta joslu ierīkošanu un invalīdu un rezervēto autostāvvietu ierīkošanu vai likvidēšanu, veikta autostāvvietu reorganizācija Elizabetes, Kr.Barona un Dzirnavu ielā.
Lai samazinātu pasažieru laika patēriņu pārvietojoties ar sabiedrisko transportu, atklāti 4 jauni autobusu
maršruti (skat. 11.6.att.), kā arī izveidotas jaunas sabiedriskā transporta joslas. Lai nodrošinātu elastīgāku elektronisko biļešu sistēmu, izveidotas jaunas laika biļetes vienai stundai darba dienām un brīvdienām, kā arī 5x24 stundu biļete, kuru var izmantot 15 dienu laikā. Jaunās biļetes paredzētas braucieniem
tramvajos, trolejbusos un autobusos.
Atbilstoši piešķirtajam finansējumam, īstenoti vairāki projekti satiksmes infrastruktūras tehniskā stāvokļa un satiksmes drošības uzlabošanai, kā, piemēram, projekts “Salu tilta kompleksa atjaunošanas
un pārbūves 1.kārta”, kura ietvaros atjaunots tilts pār Daugavu un Mazo Daugavu (skat. 11.7.att. un
11.8.att.), kā arī projekts “Pilsētas ielu seguma periodiska atjaunošana: Krišjāņa Barona iela no Aspazijas
bulvāra līdz Brīvības ielai”, kura ietvaros veikta gan ielas brauktuves seguma, gan ietves seguma atjaunošana (skat. 11.9.att. un 11.10.att.). Krustojumu zonās izbūvētas vadlīnijas un taktilais bruģis. Vides pieejamības uzlabošanai, taktilais bruģis izbūvēts visā Krišjāņa Barona ielas garumā. Tāpat arī tika īstenots
projekts “Pilsētas ielu seguma periodiska atjaunošana: Brīvības iela no Raiņa bulvāra līdz Juglas ielai”,
kura ietvaros veikta brauktuves seguma atjaunošana posmos no Raiņa bulvāra līdz Lāčplēša ielai un no
Gaisa tilta līdz Juglas ielai, t.sk. veloceļa Centrs-Berģi atsevišķos posmos.
Vienlaikus Rīgas pilsētas pašvaldība uzsāka RD iestāžu transportlīdzekļu nomaiņu uz transporta līdzekļiem ar elektropiedziņu, kā, piemēram, projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu tehnoloģiju ieviešana SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ietvaros tika iegādāti un RNP saimnieciskajā darbībā tiek
lietoti divi Volkswagen e-UP! elektromobiļi (skat. 11.11.att.).
PIRMS PĀRBŪVES

PIRMS PĀRBŪVES

11.7.att. Salu tilts

11.9.att. Krišjāņa Barona iela

11.11.att. Elektromobilis

PĒC PĀRBŪVES

PĒC PĀRBŪVES

VELOCELIŅŠ

11.8.att. Salu tilts

11.10.att. Krišjāņa Barona iela

11.12.att. Centrs – Dārziņi
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Tāpat Rīgas pilsētas pašvaldība veikusi nozīmīgus ieguldījumus veloceļu attīstībā, uz 2016.gada nogali
veloceļu kopējais garums pilsētā veido 71,4 km, kas trīs gadu laikā pagarināts par 25,6 km (skat. 11.12.
att.).
PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS
Kopumā 47% rīdzinieku katru vai gandrīz katru dienu izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, 31% – pārvietojas ar vieglo automašīnu, 9% – ar velosipēdu. Pēdējo piecu gadu
laikā novērojams pakāpenisks to iedzīvotāju īpatsvara samazinājums, kuri ikdienā izmanto
sabiedrisko transportu – ja 2012.gadā kopumā 55% izmantoja sabiedrisko transportu, tad
2016.gadā vairs tikai 47%. Vienlaikus ir novērojams neliels pieaugums automašīnas ikdienējās izmantošanas rādītājos – ja 2012.gadā tikai katrs piektais pilsētnieks ikdienā pārvietojās ar vieglo automobili, tad 2016.gadā jau gandrīz katrs trešais. Velosipēda izmantotāju
īpatsvars pēdējo piecu gadu laikā nav būtiski mainījies, lai arī novērojams neliels pieaugums
regulāro velosipēdistu īpatsvarā.
Satiksmes infrastruktūras aspektā iedzīvotāji visapmierinātākie ir ar sabiedriskā transporta
pieejamību – 93% snieguši pozitīvus vērtējumus. Augsta ir arī iedzīvotāju apmierinātība ar
sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti (88% pozitīvo vērtējumu). Ar esošo veloceliņu
kvalitāti galvaspilsētā apmierināti ir 72% iedzīvotāju, bet pret gājējiem domātās ielu infrastruktūras kvalitāti pilsētnieki bijuši nedaudz kritiskāki – 67% to vērtē pozitīvi. Bet viskritiskāk
vērtēta transportam domātās ielu infrastruktūras kvalitāte – to pozitīvi vērtējuši tikai 50% tās
izmantotāju. Kopumā novērojams, ka satiksmes infrastruktūras aspektā iedzīvotāju pozitīvie
vērtējumi pēdējo piecu gadu laikā ir pieauguši. Izņēmums ir velotransporta infrastruktūras
vērtējumi – tās izmantotāji pēdējo trīs gadu laikā pauduši arvien kritiskākus vērtējumus. Ja
2014. gadā iespējas pārvietoties ar velosipēdu Rīgā 71% velosipēdistu novērtēja pozitīvi, tad
šogad vairs tikai 64%, savukārt apmierinātība ar esošo veloceliņu kvalitāti kritusies no 75% uz
72%.

50

2. RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU
PROGRESA NOVĒRTĒJUMS
NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Sarmīte Barvika, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes pētniece
Rīgas pilsētas pašvaldības transporta politika atspoguļo mūsdienu tendences dabas resursu
ilgtspējīgā izmantošanā. Pārskata periodā būtiskākais ieguldījums ir bijis transporta sistēmas
modernizācijā (transporta līdzekļos, infrastruktūrā, komfortā un drošībā) un viedos pakalpojumos (mobilās aplikācijas, Rīdzinieka karte), kā arī pārskatīti transporta savienojumi, saskaņoti maršrutu laiki, uzlabots pasažieru komforts, drošība, informēšana un ieviesta jauna cenu
politika.
Negatīvi ir vērtējams biļešu cenu kāpums un ieviestā diferencētā biļetes cena rīdziniekiem un
viesiem.
Pretēji cerētajam, sabiedriskā transporta lietošana ir samazinājusies, novērojama pasažieru
pārorientēšanās uz mikroautobusiem vai personisko transportu.
Līdzīgi kā pārējās pilsētvides jomās, nav nodrošināta integritāte transporta attīstības plānošanā un rezultātu izvērtēšanā. Būtisks brīdinājums ir iedzīvotāju mobilitātes paradumu
izmaiņu rādītāji, norādot, ka “problēmas sakne” ir jāmeklē arī citu rīcības virzienu darbības
indikatīvo rādītāju plānošanas izmaiņās (mājoklis, izglītība, drošība, u.c.), iedzīvotāju mobilitātes vajadzībās (nodarbinātība, izglītība, kultūra, atpūta) un maksātspējā (biļešu cenas), kā arī
transporta sistēmas kvalitātē (apkalpošanas kultūra, sabiedriskā transporta infrastruktūras
kvalitāte, maršrutu un savienojumu efektivitāte, pieturu izvietojums). Nepieciešama regulāra
transporta pakalpojumu vajadzību kvantitatīva un telpiska analīze – iedzīvotāju mobilitātes
plūsmu, kā arī problēmu un vajadzību identificēšana un to telpiskais attēlojums.
Rīga sevi ir pieteikusi kā viedo pilsētu, izvirzot par prioritāti transportu un enerģētiku, kā arī
šo jomu tehnoloģiju attīstību un viedo pakalpojumu attīstīšanu. Sistēmiska pieeja ļaus efektīvāk investēt transporta līdzekļos, maršrutu tīkla efektivitātē, infrastruktūrā un kvalitatīvos
pakalpojumos, kā arī risināt nozares būtiskāko problēmu – klientu lojalitātes samazināšanos.
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2.12. RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
RV12 galvenais uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un pieejamiem komunālajiem pakalpojumiem, saglabājot sakārtotu pilsētvidi un novēršot negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēkiem.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Pārskata periodā veikti būtiski uzlabojumi centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošinājuma
jomā, kā, piemēram, projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” īstenošana, kura ietvaros veikti
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšanas darbi Mārupē, Katlakalnā un Bolderājā, kā arī
veikta ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā projektēšana un izbūve (skat. 12.1.att. un 12.2.att.). Projekta īstenošanas rezultātā 4 200 iedzīvotājiem kļuva pieejami centralizētās ūdensapgādes pakalpojumi
un 6 000 iedzīvotājiem – centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi.
Atjaunotas kanalizācijas sūkņu stacijas Flotes ielā 1 un Ūdeļu ielā 4 (skat. 12.3.att. un 12.4.att.). Esošās
kanalizācijas sūkņu stacijas, kas būvētas 20.gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados, izbūvētas lielas, nenodrošinot energoefektivitātes principus. Projekta rezultātā tika uzlabota sūkņu staciju

12.2.att. Ūdens sagatavošanas stacija Baltezerā
PIRMS PĀRBŪVES

12.3.att. Kanalizācijas sūkņu stacija Ūdeļu ielā 4

12.1.att. Ūdens sagatavošanas stacija Baltezerā

PĒC PĀRBŪVES

12.4.att. Kanalizācijas sūkņu stacija Ūdeļu ielā 4

12.5.att. Atkritumu šķirošanas rūpnīca
poligonā “Getliņi”

12.6.att. Atkritumu šķirošanas rūpnīca
poligonā “Getliņi”
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un sniegtā kanalizācijas pakalpojuma drošība, uzstādītas energoefektīvas iekārtas un nodrošināta sūkņu
stacijas automātiska darbība. Papildus kanalizācijas sūkņu stacijās Dambja ielā 9, Mūkusalas ielā 84,
Brīvības ielā 367 un Brīvības ielā 433 veikta vadības automātikas sistēmas nomaiņa, pārbūvēts kanalizācijas spiedvads no kanalizācijas sūkņu stacijas Bauskas ielā 205A, tādējādi paaugstinot kanalizācijas
pakalpojuma drošību.
Nozīmīgi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārbūves darbi veikti arī citās pilsētas vietās, kā, piemēram, atjaunots maģistrālais ūdensvada savienojums zem dzelzceļa starp Lauvas un Matīsa ielām,
izbūvēts maģistrālā ūdensvada savienojums no Maskavas un Krustpils ielu krustojuma līdz Granīta un
Malēju ielu krustojumam ar mērķi uzlabot ūdensapgādes drošību Rīgas pilsētas Centra, Ķengaraga un
Šķirotavas rajonos.
Papildus, lai uzlabotu ūdenssaimniecības pakalpojuma kvalitāti, veikti ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pārbūves darbi: Ventspils ielā no Krūzes ielas līdz Pilsoņu ielai, Ganību dambī no Pētersalas līdz
Bukultu ielai, Pulkveža Brieža ielā no Hanzas līdz Pētersalas ielai, Šarlotes ielā no Maiznīcas līdz Palīdzības ielai; ūdensvads pārbūvēts Katlakalna ielā no Krustpils līdz Biksēres ielai, Biksēres ielā un pārbūvēta
ūdensvada zemteka pār Mīlgrāvja kanālu, uzstādot ūdensvada tīkla plūsmas un spiediena monitoringa
sistēmas zondes, tādejādi pilnveidojot viedo ūdensvada tīklu Rīgas pilsētā.
Pārbūvēts maģistrālais kanalizācijas kolektors Vesetas ielā no Sporta līdz Hanzas ielai. Vienlaikus nomainīts dzelzsbetona pašteces kolektors, uzlabota notekūdeņu novadīšana un atdalīta lietus notekūdens kanalizācija.
Ar beztranšejas renovācijas metodi, kas darbu laikā sagādā mazāk neērtību satiksmes organizēšanai un
sabiedrībai kopumā, atjaunots būtisks kanalizācijas kolektoru daudzums: Bāriņu ielā, Pētersalas ielā, Kr.
Barona ielā, Lāčplēša ielā, Brīvības ielā, Brīvības gatvē, A.Kalniņa ielā, Gaigalas ielā, Stūrmaņu ielā, Gobas
ielā, Irlavas ielā no Zalves līdz Jūrkalnes ielai, Zalves ielā no Rucavas līdz Irlavas ielai, pārgāzu cauruļvads
Artilērijas un Palīdzības ielu krustojumā, tādejādi samazinot potenciālo iebrukuma risku un palielinot
kanalizācijas pakalpojuma drošību.
Tāpat 2014.gadā veikta dzīvojamo māju Sila ielā 8 un 16 pievienošana centralizētajiem ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkliem, savukārt 2016.gadā izstrādāts trīs dzīvojamo māju - Brīvības gatvē 443, 445
un 451 - pieslēgšanas centralizētajai kanalizācijai būvprojekts, kura ietvaros būvdarbus plānots pabeigt
2017.gadā.
Vienlaikus poligona “Getliņi” teritorijā uzcelta jauna atkritumu šķirošanas rūpnīca (skat. 12.5.att. un
12.6.att.), kas nodrošina videi drošu atkritumu apsaimniekošanu Rīgas reģionā. Pēdējos gados Rīgā kopumā likvidētas ap 23 nesankcionētām atkritumu izgāztuvēm.
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NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Sarmīte Barvika, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes pētniece
Uzlabojumi pilsētas inženiertehniskajā sistēmā un atkritumu apsaimniekošanā ir mērķtiecīgi plānoti laika un telpiskajā dimensijā, jo tiek piesaistīts arī ES struktūrfondu finansējums.
Medijos izskanējusī ēku un atkritumu apsaimniekošanas problemātika liek domāt, ka pašvaldībai nekavējoties jāuzlabo lēmumu pieņemšanas un resursu apsaimniekošanas procesa
caurspīdīgums, kā arī komunikācija ar sabiedrību, lai nodrošinātu konstruktīvāku dialogu kvalitatīvas vides veidošanā.
Nav izvērtēta rīcības virziena rezultātu ietekme uz citiem būtiskiem pilsētvides jomas rādītājiem (mājokļi un vides kvalitāte), kā arī nav iekļautas komunālo maksājumu un pašvaldības sniegto pakalpojumu izmaksas, jo tās ietekmē iedzīvotāju labklājību, mājokļa un transporta izdevumus. Mājokļa un transporta jomas rezultāti liecina, ka komunālo un transporta
maksājumu slogs pakāpeniski pieaug. Ieguldījumi infrastruktūrā atspoguļojas arī dzīvojamās
apbūves kadastrālās vērtībās (ērtību ievērtēšana dzīvojamo ēku vērtēšanas modelī) un NĪN
pieaugumā.
Plānojot nākotnes attīstības scenārijus, galvenā uzmanība jāpievērš ilgtspējīgu tehnoloģiju
ieviešanai infrastruktūras resursu apsaimniekošanā un pārvaldībā. Inženiertīklu projektēšanā, apsaimniekošanā un pārvaldībā jāievieš ĢIS un BIM sistēmas. BIM modeļa izmantošana
īpaši ieteicama energoefektivitātes un izmaksu modelēšanā ēkām un inženiertīkliem. Vienlaikus jāizstrādā ilgtspējīgs sistēmas finansēšanas modelis periodam, kad beigsies ES fondu
pieejamība.
Par nākotnes attīstību domājot, ir jāizvērtē centralizētās siltumapgādes modeļa ilgtspēja, siltumenerģijas pārpalikumu izmantošanas scenāriji (piemēram, aukstumapgāde), kā arī
centralizētās siltumtīklu modeļa efektivitāte (gan no vides aizsardzības, gan no izmaksu viedokļa). Acīmredzami, ka komunālo maksājumu slogs mājsaimniecībām un uzņēmējiem turpina pieaugt neraugoties uz energoefektivitātes pasākumiem un tīklu modernizāciju. Jāmeklē
efektīvāks siltumapgādes modelis mazapdzīvotām, zemas apbūves intensitātes, un jaunattīstītām teritorijām, kur centralizētas siltumapgādes infrastruktūras izveides un uzturēšanas
izmaksas ir neadekvāti augstas ieguvumam.
Jāievieš ilgtspējīgi notekūdens un lietus ūdens izmantošanas risinājumi (attīrīta ūdens un lietus ūdens otrreizēja izmantošana).
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2.13. RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
Veicinot energopatēriņa samazināšanu un sekmējot Rīgas tuvināšanu Viedās pilsētas statusam, tiek ieviestas pilotiekārtas, inovatīvas tehnoloģijas un risinājumi, atbalstīts daudzdzīvokļu māju energoaudits
un tipveida māju paraugprojektu izstrāde, lai panāktu racionālu energoresursu izlietojumu pilsētas vajadzību apmierināšanai un iedzīvotāju dzīves līmeņa un komforta nodrošināšanai.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Atbilstoši Pilsētu mēru pakta saistībām, pašvaldībā pārskata periodā tika veikta Rīgas enerģētikas rīcības plāna ieviešanas nodrošināšana, kā arī jaunā Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna
viedai pilsētai 2014.-2020.gadam izstrāde un īstenošana.
Tika organizētas ikgadējās Rīgas enerģētikas dienas, kas 2016.gada septembrī notika jau astoto reizi.
Rīgas enerģētikas dienas ietvaros galvenais pasākums bija starptautiskā izstāde “Vide un enerģija 2016”.
Plānoto pasākumu starpā bija gan starptautiskā semināra organizēšana minētās izstādes ietvaros, gan
semināru un konferenču organizēšana un dalība tajos, gan dalības turpināšana valstī organizētajā daudzdzīvokļu māju atjaunošanas kampaņā “Dzīvo siltāk”.
Pārskata periodā tika veikta virkne pasākumu, lai paplašinātu novitāšu loku ar jaunajām informācijas
un komunikāciju tehnoloģijām, elektromobilitātes infrastruktūras veidošanu, pētījuma rosināšanu par
ūdeņraža izmantošanas lietderību pilsētas transportā un tā ekonomiskiem un ekoloģiskiem aspektiem,
siltuma atguvi no tehnoloģiskiem procesiem, viedo skaitītāju ieviešanu, attālinātu datu nolasīšanas sistēmu izveidošanu utt. Pilsētā ir palielināts ieviesto elektromobiļu skaits, pakāpeniski paplašināts LED
apgaismojums ar programmējamiem gaismekļiem un to attālinātu vadību, kā arī uzstādīti viedie skaitītāji elektropatērētājiem.
Lai veicinātu energopatēriņa samazinājumu, īstenoti vairāki ES fondu finansētie projekti, kā, piemēram,
2015.gadā tika uzsākta 4 starptautisku projektu īstenošana: “Videi draudzīgo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tīkls (GreenITNet)”, “Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības
plānošanai (STEP UP)”, kā arī “Zaļā iepirkuma atbalsts ilgtspējīgai un inovatīvai attīstībai (GreenS)” un
“Viedas pilsētas infrastruktūras noturība pret izmaiņām (SMR)” ar 100% ES finansējumu. Vienlaikus tika
turpināts darbs starptautiskajā projektā “Inovatīvi finansēšanas avoti lokāliem ilgtspējīgas enerģētikas
risinājumiem (INFINITE SOLUTIONS)”, kura ietvaros REA uzsākusi darbu pie koncepcijas izstrādes Rotācijas fonda izveidošanai, kā arī pievērsa uzmanību likumdošanas sakārtošanai, lai nebūtu šķēršļu pašvaldībām Rotācijas fondu veidošanai. Vienlaikus sagatavots un publicēts E-katalogs “Labākās prakses
projekti viedai pilsētai” ar 16 labākās prakses piemēriem.
Atbalsta programmas dzīvojamo ēku energoefektivitātei un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem
ietvaros veikti informatīvi pasākumi, tostarp Rīgas enerģētikas dienu ietvaros.
PIRMS PĀRBŪVES

PĒC PĀRBŪVES

13.1.att. Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
A.Dombrovska ielā 49

13.2.att. Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
A.Dombrovska ielā 49
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Pārskata periodā ar pašvaldības finansiālu atbalstu organizēti arī daudzdzīvokļu māju energoauditi (energosertifikāti), REA triju gadu laikā veica 160 daudzdzīvokļu māju energoauditus. Savukārt RNP 2015. un
2016.gadā kopumā izstrādāja 76 dzīvojamo māju energoaudita pārskatus, kā arī 2016.gadā noslēdza
38 līgumus par pašvaldības līdzfinansēto energoauditu veikšanu. RNP apsaimniekotajās mājās turpināja
uzstādīt automatizētās siltumapgādes sistēmas, kas regulē siltuma padevi atkarībā no āra gaisa temperatūras.
Rīgas pilsētas pašvaldība turpināja nodrošināt pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku un izglītības
iestāžu ēku atjaunošanu. Pārskata periodā tika atjaunotas tikai 13 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Līdz
2016.gada beigām bija atjaunotas 178 pašvaldības izglītības iestādes (kumulatīvs rādītājs), līdz 2015.
gada beigām – 158, bet līdz 2014.gada beigām – 138.
Kā viens no labās prakses piemēriem minama 2015.gadā pabeigtās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
A.Dombrovska ielā 49 atjaunošana (skat. 13.1.att. un 13.2.att.). 36 dzīvokļu mājā tika veikti pagraba
pārseguma, cokola, ēkas ārsienu un bēniņu siltināšana, kāpņu telpas logu un ārdurvju nomaiņa, dzīvokļu logu nomaiņa un lodžiju iestiklošana, jumta seguma atjaunošana, apkures cauruļvadu nomaiņa un
siltināšana, svaiga gaisa pieplūdes vārstu uzstādīšana un citi darbi. Rezultātā dzīvokļu īpašnieki maksā
par 42% mazākus rēķinus par apkuri nekā blakus esošo māju dzīvokļu īpašnieki. Atjaunotā māja saņēma
būvniecības nozares profesionāļu un ekspertu žūrijas atzinību skates “Gada labākā būve Latvijā 2015”
fināla nominācijā “Atjaunošana”.
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Iveta Reinholde, asociētā profesore, Dr.sc.pol.
Atjaunotās 13 daudzdzīvokļu mājas Rīgas pilsētā pret kopējo dzīvojamo māju apjomu iezīmē
būtiskas problēmas šajā jomā, kas kopā ar citu energoefektivitātes aktivitāšu gausu ieviešanu liecina, ka pilsēta nav ieguldījusi pienācīgas pūles, lai tuvinātos viedās pilsētas statusam.
Diemžēl pagaidām energoefektivitātes panākumi sasniegti ar atjaunoto un siltināto pašvaldības izglītības iestāžu skaitu, kamēr citu aktivitāšu ieviešana ir norisinājusies gausi. Tādēļ,
jau šobrīd ir iespējams prognozēt, ka plānoto rādītāju sagaidāmo vērtību sasniegšana ir apdraudēta.
Paveiktie energoauditi, veikto izglītības iestāžu atjaunošana, uzstādītie alokatori (t.i., automatizētās siltumapgādes sistēmas, kas regulē siltuma padevi atkarībā no āra gaisa temperatūras), ieviestie elektromobiļi, uzstādītais LED apgaismojums ir tikai neliela daļa no kopējo
aktivitāšu apjoma, lai sasniegtu RV13 mērķus. Turklāt, šīs paveiktās aktivitātes kopā ar izstādes “Vide un enerģija” organizēšanu, Pilsētas mēru pakta saistībām kopumā var drīzāk
raksturot kā būtiskus priekšnoteikumus energoefektivitātes sasniegšanai turpmāk. Tādejādi,
pilsētai ir jāturpina uzsāktais darbs.
Jau paveiktās aktivitātes (piemēram, uzstādītie alokatori, LED) var izmantot kā labās pieredzes piemērus, lai motivētu iedzīvotājus vairāk interesēties par jaunajām tehnoloģijām, kas
vērstas uz plašu energoefektivitāti. Turklāt, lai palielinātu iedzīvotāju interesi par daudzdzīvokļu māju siltināšanas ieguvumiem, ieteicams izmantot citu Latvijas pašvaldību pieredzi gan
energoefektivitātes pasākumu popularizēšanā, gan arī iedzīvotāju motivēšanā, kā arī nodrošināt organizatorisku atbalstu no pašvaldības puses.
Tā kā Rīga ir izvirzījusi mērķi panākt racionālu energoresursu izlietojumu iedzīvotāju dzīves
līmeņa uzlabošanai, tad ieteicams apsvērt vairāku savstarpēji saistītu aktivitāšu veikšanu.
Piemēram, iesaistīt pilsētas apkaimes sabiedriskās diskusijās par māju siltināšanu un renovāciju, tā pārvarot iedzīvotāju kūtrumu un sniedzot viņiem informāciju par siltināšanas ieguvumiem. Ieteicams veikt pētījumu, lai noskaidrotu cēloņus iedzīvotāju kūtrumam daudzdzīvokļu māju siltināšanā un atjaunošanā.
Lai veicinātu sabiedrības (iedzīvotāju un uzņēmumu) aktivitāti un interesi par ēku siltināšanu,
pašvaldība var apsvērt iespēju kā motivācijas instrumentu piemērot NĪN atlaidi ēkām vismaz
vidējā termiņā, kas ir siltinātas un energoefektīvas.
Vienlaikus, ieteicams izstrādāt un ieviest atbalsta programmu inovatīviem enerģētikas un
energoefektivitātes tehnoloģiju projektiem, kas mudinātu gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus
radīt inovatīvus risinājumus. Visbeidzot, atsevišķas investīciju programmas izstrāde un ieviešana var palīdzēt piesaistīt privātā sektora investīcijas energoefektivitātes jomai.
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2.14. RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
Pamatojoties uz apkopoto un klasificēto informāciju par pilsētā esošajiem graustiem (t.sk. privātpersonām piederošajiem graustiem), pašvaldība organizē graustu (arī privāto graustu) sakārtošanu vai nojaukšanu par saviem līdzekļiem. Lai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas padarītu izmantojamas pilsētas attīstībā, kā arī novērstu vides piesārņojuma
draudus, pašvaldība tās ir apzinājusi un tām tiek noteikti sanācijas pasākumi, kas obligāti veicami pirms
šādu teritoriju apbūves vai citādas izmantošanas.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
2015.gadā tika sakopta Rīgas pilsētai piederošā bijušās atkritumu izgāztuves “Kleisti” teritorija 4,5 ha
platībā. Atkritumu izgāztuves rekultivācijas ietvaros tika pārvietoti sausie atkritumi, izveidojot ap 13 m
augstu uzkalnu, kas pārklāts ar bentonītmāla paklāju, un, lai nelaistu cauri lietus ūdeņus, uz tā ir uzvesta
auglīgā grunts. Veikta teritorijas apzaļumošana, apkārt kalnam pa perimetru ir izrakti grāvji, kas savāc
PIRMS REKULTIVĀCIJAS

PĒC REKULTIVĀCIJAS

14.1.att. Atkritumu izgāztuve “Kleisti”
PĒC REKULTIVĀCIJAS

14.2.att. Atkritumu izgāztuve “Kleisti”

14.4.att. Atkritumu izgāztuve Augusta Deglava ielā

PIRMS REKULTIVĀCIJAS

PIRMS NOJAUKŠANAS

PĒC NOJAUKŠANAS

14.3.att. Atkritumu izgāztuve A. Deglava ielā

14.5.att. Grausts Baltāsbaznīcas ielā 25

14.6.att. Grausta vieta Baltāsbaznīcas ielā 25
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lietus ūdeņus, kā arī izveidota infiltranta barjera. Izgāztuves aizsargjoslā ierīkoti trīs kontrolurbumi pazemes ūdeņu ņemšanai, lai varētu kontrolēt to piesārņojumu un veikt vides stāvokļa uzraudzību (skat.
14.1.att. un 14.2.att.).
Tāpat, pārvietojot vairāk nekā 900 000 m3 atkritumu, un, izveidojot 35 m augstu kalnu, 2015.gada rudenī
tika pabeigti normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves
rekultivācijas darbi. Kopā ar projekta apkārtnes uzlabošanu, iedzīvotāji ieguvuši vairāk nekā 20 ha plašu
labiekārtotu teritoriju. Kalns ir pārklāts ar nosedzošu pretfiltrācijas māla slāni 50 cm biezumā un auglīgas
grunts slāni 20 cm biezumā, kā arī apsēts ar zālāju. Kalna konfigurāciju veido dažāda slīpuma nogāzes,
radot vizuāli interesantu objektu apkārtnē. Lai nodrošinātu virsūdens plūsmas savākšanu un sadalīšanu,
izbūvētas divas ievalkas pa atkritumu kalna perimetru (skat. 14.3.att. un 14.4.att.).
Lai novērstu sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumu, kā arī Rīgas pilsētvides degradāciju, pārskata periodā pašvaldības uzmanība tika pievērsta ainavu bojājošu un citu neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu nekustamo īpašumu sakārtošanai, t.sk. nojaukšanai un citu piespiedu sakārtošanas pasākumu īstenošanai, kā, piemēram, Aleksandra Čaka ielā 127, Baltāsbaznīcas ielā 25 (skat. 14.5.att. un
14.6.att.), Brīvības ielā 78 (skat. 14.7.att. un 14.8.att.), Jaunciema gatvē 150, Krišjāņa Barona ielā 88 u.c.
Lai veicinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu sabiedrības interesēs, sniedzot finansiālu
atbalstu, 2016.gada oktobrī RD pieņēma saistošos noteikumus Nr.225 “Par pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai”, kas nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība atbalsta
un piešķir finanšu līdzekļus kultūras pieminekļu saglabāšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
2016.gadā konkursam pieteicās 55 pretendenti, no kuriem 38 projekti tika veiksmīgi realizēti, tostarp,
Aleksandra Čaka ielā 55, Dzirnavu ielā 63, Eksporta ielā 4 (skat. 14.9.att. un 14.10.att.), Mednieku ielā 7
(skat. 14.11.att. un 14.12.att.), Tērbatas ielā 28 u.c.
Ņemot vērā būvju (graustu) vizuālo un tehnisko stāvokli, tika pieņemti RD lēmumi par būvju piespiedu sakārtošanu vai nojaukšanu. Lēmuma labprātīgas neizpildes gadījumā, pašvaldība veica RD lēmuma piespiedu izpildi uz būvju īpašnieku rēķina. 2014.gadā pieņemti 27 RD lēmumi par ēku piespiedu
PIRMS NOJAUKŠANAS

PIRMS SAKĀRTOŠANAS

PIRMS SAKĀRTOŠANAS

14.7.att. Grausts Brīvības ielā 78

14.9.att. Ēka Eksporta ielā 4

14.11.att. Ēka Mednieku ielā 7

PĒC NOJAUKŠANAS

PĒC SAKĀRTOŠANAS

PĒC SAKĀRTOŠANAS

14.8.att. Grausta vieta Brīvības ielā 78

14.10.att. Ēka Eksporta ielā 4

14.12.att. Ēka Mednieku ielā 7
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sakārtošanu vai nojaukšanu, 2015.gadā – 25, savukārt 2016.gadā – 19 lēmumi. Vienlaikus kopumā
2014.gadā sakārtoti 107 objekti, 2015.gadā – 141, savukārt 2016.gadā – 156 objekti.
Lai stimulētu īpašniekus sakārtot būves, ar RD Vidi degradējošu būvju komisijas lēmumiem būvēm, kuras netiek uzturētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tiek noteikta klasifikācija (A, B vai C kategorijas
grausts) un tās tiek atzītas par vidi degradējošām būvēm, piemērojot 3% NĪN likmi.
NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Sarmīte Barvika, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes pētniece
Pārskata perioda rezultatīvie rādītāji neapšaubāmi liecina par progresu – pakāpeniski samazinās graustu skaits dzīvojamās apkaimēs. Tāpat tika izveidota graustu interaktīvā karte, kā
arī izstrādāta pašvaldības metodika graustu klasificēšanai un rīcības modelis graustu problēmas risināšanai (piemēram, palielināta NĪN piemērošana, graustu nojaukšana, sadarbība ar
īpašnieku).
Pozitīvi vērtējama ir jauna, sabiedriski nozīmīga lietojuma piešķiršana degradētām teritorijām – atkritumu izgāztuvju rekultivācijas projekti A.Deglava ielā un Kleistos. Ir izmantota
moderna rekultivācijas metode apbūvei nederīgai atkritumu izgāztuvju zemei, pārveidojot
tās par rekreācijas teritorijām. Iespējams, tādēļ arī šīs jomas darbību pozitīvi ir novērtējusi
sabiedrība.
Tika apzinātas applūstošas teritorijas un izstrādāts pretplūdu aizsardzības plāns. Teritorijas
degradācijas, kā arī ārkārtas situāciju (vides piesārņojums, dabas katastrofas) risku efektīvākai pārvaldībai jāsāk izmantot integrēti risinājumi, izmantojot valsts informācijas sistēmu
datus (piemēram, kadastra, Zemesgrāmatas informāciju) un informācijas komunikāciju tehnoloģijas (ĢIS, 3D modeļi). Vienlaikus jāsamazina pārskatos minētais lielais laika patēriņš informācijas apkopošanai un analīzei. Jāizstrādā viedi risinājumi – mobilās aplikācijas ziņošanai
par degradāciju, piesārņojumu un ārkārtas situācijām (piemēram, plūdiem), kā arī jāizstrādā
integrēti risinājumi informācijas uzturēšanai par degradētiem objektiem, lai atbalstītu degradēto (īpaši industriālo) objektu īpašniekus investīciju piesaistē vai investoru meklēšanā objektu revitalizācijas nodrošināšanai.
Tāpat tika uzsākts pirmais pašvaldības līdzfinansēts projekts kultūrvēsturisku dzīvojamo ēku
atjaunošanai un energoefektivitātes palielināšanai.
Balstoties uz labās prakses piemēriem, sabiedrība aktīvāk jāinformē par vides riskiem un to
ietekmi (informatīvas kampaņas, tīmekļa vietnes, mobilās aplikācijas), kā arī jāmeklē jaunas līdzdalības formas teritoriju sakārtošanā, ārkārtas situāciju vadībā (piesārņojums, plūdi,
ugunsgrēki) un degradācijas risku novēršanā (brīvprātīgais darbs, informatīvās kampaņas,
līdzekļu piesaiste).
Pārskata periodā tika izstrādāts mazdārziņu tiesiskais regulējums (lietošanas nosacījumi un
līgumu slēgšanas principi), atļaujot izmantot pilsētas zemi (bieži ar izteiktām degradācijas
iezīmēm) pasaulē populārās mazdārziņu kustības (urban allotments) vajadzībām. Acīmredzami ir pieaugusi sabiedrības interese par savu apkaimju teritoriju kvalitatīviem uzlabojumiem,
ekoloģiju (atkritumu savākšana) un zaļo dzīves veidu (audzis pieprasījums pēc mazdārziņiem
pilsētā). Nepieciešams veicināt droša vides dizaina attīstību, palielinot cilvēku un vides drošību, kā arī jāattīsta urbānās dārzkopības (urban gardening) formas, veicinot zaļo dzīves veidu
un zaļās masas pieaugumu pilsētā (īpaši centrā).
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2.15. RV15 Laba vides kvalitāte
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
RV15 galvenais īstenošanas mērķis ir veidot ilgtspējīgu, tīru un zaļu vidi, novēršot negatīvu faktoru ietekmi uz pilsētvidi un cilvēku veselību. Pašvaldības uzdevums vides pārraudzības jomā ir efektīva dabas,
apstādījumu un ūdens teritoriju tiesiskā aizsardzība, apsaimniekošana un attīstība.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
2015.gadā tika īstenots projekts “Grīziņkalna un tam piegulošā Miera dārza teritorijas revitalizācija” pilnā apmērā. Projekta ietvaros veikta Miera dārza (skat. 15.1.att. un 15.2.att.), Ziedoņdārza (skat. 15.3.att.
un 15.4.att.) un Grīziņkalna parka (skat. 15.5.att. un 15.6.att.) revitalizācija.
Pārbūvētajā Miera dārzā tika izveidots lielākais betona skeitparks Latvijā, tā projektēšanā tika iesaistīti
paši sportisti, līdz ar to, tas ir piemērots gan iesācējiem, gan profesionāliem skeitbordistiem.
Ziedoņdārzā atjaunots bradājamais baseins, izveidoti divi bērnu rotaļu laukumi, izvietoti vingrošanas
PIRMS PĀRBŪVES

PĒC PĀRBŪVES

15.1.att. Miera dārzs
PĒC PĀRBŪVES

15.2.att. Miera dārzs

15.4.att. Ziedoņdārzs

PIRMS PĀRBŪVES

PIRMS PĀRBŪVES

PĒC PĀRBŪVES

15.3.att. Ziedoņdārzs

15.5.att. Grīziņkalna parks

15.6.att. Grīziņkalna parks
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elementi un uzstādīti basketbola grozi. Nobruģētajos celiņos izbūvēts taktilais segums vājredzīgajiem,
izveidots speciāls suņu pastaigu laukums ar dažādiem suņu apmācībām piemērotiem elementiem.
Līdzīgi kā Ziedoņdārzā, arī Grīziņkalna parkā īpaša uzmanība tika pievērsta vājredzīgajiem, nobruģētajos
celiņos izbūvējot taktilo segumu. Pārbūvēts un paplašināts bērnu rotaļu laukums, bradājamais baseins,
izveidots vingrošanas laukums – āra sporta zāle un pastaigu laukums suņiem.
Līdztekus parku atjaunošanai veikta četru ielu – Pļavas, Zaķu, Sparģeļu un Lienes ielas – pārbūve (skat.
15.7.att. un 15.8.att.), kā arī apgaismojuma pārbūve deviņās ielās – Terēzes, Alauksta, Laboratorijas,
Vārnu, Lauku, Zvaigžņu, Augšielā, Jāņa Asara un Krāsotāju ielā.
2015.gadā tika pabeigti jaunā parka “Zaļā birzs” ierīkošanas un labiekārtošanas darbi (skat. 15.9.att. un
15.10.att.). Pēc Pļavnieku mikrorajona izbūves, teritoriju starp A.Saharova, Dravnieku un Pļavnieku ielu
aizņem biezi saaudzis un pārmitrs bērzu mežs, kura ieplakās sliktās noteces dēļ uzkrājās ūdeņi. Pirms
projektēšanas uzsākšanas no Nacionālā botāniskā dārza tika saņemti ieteikumi pakāpeniski retināt bērzu audzes un veidot apstākļus, kas būtu piemēroti arī citām koku sugām. Pēc dārza izbūves tika izveidota
kvalitatīva rekreācijas vide, labiekārtojot dabisku apstādījumu teritoriju. Tika sasniegts viens no pamatuzdevumiem – dabas daudzveidība, veicinot pilsētas iedzīvotāju saskarsmi ar dabu un tās izzināšanu.
2016.gada oktobrī Maskavas forštatē, Balvu ielā 17, tika atklāts Erevānas dārzs (skat. 15.11.att. un
15.12.att.). Dārza kopējā platība – 3 759 m², tajā atrodas rotaļu un aktīvā sporta laukumi. Dārzs plānots,
izmantojot Erevānas pilsētas kontūras. Labiekārtojuma elementi – soliņi u.c. ir armēņu meistaru darbs,
tie piegādāti no Armēnijas. Ietvju segumam izmantoti zili, sarkani un oranži bruģakmeņi, kas asociējas
ar Armēnijas karoga krāsām. Rotaļlaukuma segums izveidots saules formā, izmantojot armēņu tautas
kultūras elementus. Teritorijas tehnisko projektu finansēja armēņu uzņēmēji un projekta finansēšanu
nodrošināja RD.
Lucavsalas dienvidu daļas labiekārtošanas projekta ietvaros vēl viena Lucavsalas daļa padarīta pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem pievilcīga un droša (skat. 15.13.att. un 15.14.att.). Labiekārtošanas projekta
ietvaros veikti teritorijas rekultivācijas darbi, asfaltbetona seguma gājēju celiņa atjaunošana, zāliena un
PIRMS PĀRBŪVES

PIRMS PĀRBŪVES

PIRMS PĀRBŪVES

15.7.att. Lienes iela

15.9.att. Zaļā birzs

15.11.att. Erevānas dārzs

PĒC PĀRBŪVES

PĒC PĀRBŪVES

PĒC PĀRBŪVES

15.8.att. Lienes iela

15.10.att. Zaļā birzs

15.12.att. Erevānas dārzs
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petanka sporta laukuma ierīkošana, peldvietas un trīs piknika vietu aprīkošana, kā arī apstādījumu kopšana un atjaunošana.
Tāpat pārskata periodā Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā tika pabeigta ekspozīcijas “Āfrikas savanna”
būvprojekta izstrāde (skat. 15.15.att. un 15.16.att.), kas paredz izveidot kopīgu mājvietu dzīvniekiem,
kur žirafes, zebras, surikāti, huzārpērtiķi, degunragputni un citi savannas dzīvnieki dzīvos pēc iespējas
dabiskākā vidē un ļaus apmeklētājiem ielūkoties savas dzīves ainās. Projektu, kurā lielāko finansējumu
sniegs Rīgas pilsētas pašvaldība, plānots pabeigt 2018.gadā, kas būs lieliska dāvana rīdziniekiem un
galvaspilsētas viesiem Latvijas valsts simtgadē.
2014.gadā tika uzsākta Aldara parka, Sarkandaugavas apkaimes zaļās teritorijas, kas šobrīd atrodas
degradētā stāvoklī, pārbūves idejas attīstība. 2014.gada nogalē tika iegūts pašvaldības finansējums metu
konkursa organizēšanai un būvprojekta izstrādei, kam 2015.gadā sekoja sabiedrības iesaistes aktivitātes, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un topogrāfiskās izpētes veikšana. Metu konkurss
norisinājās 2016.gadā ar mērķi iegūt arhitektoniski un funkcionāli augstvērtīgu metu, kas piedāvātu
veiksmīgāko Aldara parka pārbūves pilsētbūvniecisko un labiekārtojuma risinājumu tālākai būvprojekta
izstrādei. Metu konkursa augstākās vietas ieguvējs ir iecerējis veidot Aldara parku kā ainavisku apkaimes
zaļo teritoriju, kas būtu piemērota dažāda vecuma grupu iedzīvotāju atpūtai, iekļautos apkārtējā vidē un
veidotu sasaisti ar blakus esošiem objektiem, vienlaikus respektējot parka kultūrvēsturisko mantojumu.
Būvprojekta izstrādi paredzēts veikt līdz 2017.gada beigām (skat. 15.17.att. un 15.18.att.).

PIRMS LABIEKĀRTOŠANAS

ESOŠĀ SITUĀCIJA

ESOŠĀ SITUĀCIJA

15.13.att. Lucavsala

15.15.att. Āfrikas savanna

15.17.att. Aldara parks

PĒC LABIEKĀRTOŠANAS

PROJEKTA IECERES VIZUALIZĀCIJA

PROJEKTA IECERES VIZUALIZĀCIJA

15.14.att. Lucavsala

15.16.att. Āfrikas savanna

15.18.att. Aldara parks
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PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS
Novērtējot vides kvalitāti pilsētā, rīdzinieki visbiežāk pozitīvus vērtējumus pauduši par dabas
vides daudzumu un kvalitāti Rīgā kopumā - zaļo zonu, parku, skvēru u.tml. daudzums un kvalitāte apmierina 93% galvaspilsētas iedzīvotāju. Izteikti pozitīvi ir vērtējumi arī par dabas vides
daudzumu un kvalitāti savā apkaimē (84%) un teritorijas tīrību savā apkaimē (82%). Pozitīvi
tiek vērtēts arī trokšņu līmenis un gaisa kvalitāte apkaimē (80%, 79%). Salīdzinoši zemāk, lai
gan kopumā arī izteikti pozitīvi, tiek vērtēta dzeramā ūdens kvalitāte dzīvesvietā (78%).

NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Sarmīte Barvika, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes pētniece
Vide ir viena no jomām, kura pārskata periodā ir saņēmusi vispozitīvāko sabiedrības novērtējumu gandrīz visos rādītājos – dzeramā ūdens un gaisa kvalitāte Rīgā, jaunu kultūras telpu
radīšana, parku, skvēru, zaļo zonu un apstādījumu dizains, sugu daudzveidība, kā arī vides
resursu uzturēšanas kvalitāte.
Veiksmīgi piesaistīti ES līdzekļi trīs vēsturisku pilsētas parku revitalizācijas projektu īstenošanai (Grīziņkalna parks, Ziedoņdārzs un Miera dārzs), veidojot labiekārtotas atpūtas un aktīvās
zonas dažādu sabiedrības grupu vajadzībām (bērniem, pieaugušiem, cilvēkiem ar invaliditāti,
arī mājdzīvnieku īpašniekiem). Vienlaikus uzlabota parku drošība, ierīkojot videonovērošanu.
Tāpat palielinājusies sabiedrības interese par urbāno dārzkopību – mazdārziņiem, kuru estētika (arī sociālās rehabilitācijas iespēja) tiek uzskatīta par neatņemamu mūsdienu lielpilsētu
sastāvdaļu.
Vides kvalitātes uzlabošanai ilgtermiņā jāīsteno ilgtspējīgi, ārvalstu praksē adaptēti pilsētvides attīstības un pielāgošanas risinājumi, kuri mazinātu (mīkstinātu) pilsētas piesārņojuma
radītās problēmas, veicinātu zaļās masas pieaugumu pilsētā un veselīgus paradumus iedzīvotājiem. Sabiedrības attieksme pret pārtikas patērēšanu un atkritumu radīšanu ir viens no
priekšnoteikumiem ilgtspējīgas dzīves vides veidošanai.
Tāpat jāveicina urbānās dārzkopības un “bezatkritumu” dzīves veida popularizēšana, ieskaitot blīvi apdzīvotas teritorijas centrā (balkonu, palodžu un pagalmu dārzkopība, vertikālās
sienas, daudzstāvu dārzu māju izveide, kastu dārzkopība), īslaicīgi neizmantotās teritorijās
(autostāvvietās un neapbūvētās teritorijās), kā arī parkos un skvēros.
Svarīgi pārdomāt investīciju modeli publiskajos apstādījumos, jo Rīgas pilsētas pašvaldība
tērē ievērojamus līdzekļus teritoriju sakopšanai un labiekārtošanai. Pasaules praksē arvien
biežāk tiek izmantots sabiedrības līdzdalības modelis teritoriju labiekārtošanā – pašvaldības
līdzdalība publisko apstādījumu uzturēšanā ir visai maza, bet stādījumus uztur privātie ziedotāji un brīvprātīgā darba veicēji.
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2.16. PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide
un augsta ekonomiskā aktivitāte
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
RV16 galvenais īstenošanas mērķis ir tādu attīstības politikas pasākumu izvēle, kas veicinātu augsta
nodarbinātības līmeņa sasniegšanu, ilgtspējīgu saimniecisko izaugsmi un cenu stabilitāti, tādējādi radot
materiālo pamatu iedzīvotāju un pilsētas labklājības pieaugumam. Pilsētas ekonomikas konkurētspējas
stimulēšana paredz investīciju piesaistes veicināšanu, uzņēmējdarbības vides attīstību, kā arī pašvaldības projektu iniciēšanu, sagatavošanu, virzīšanu un ieviešanu.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldības un ārvalstu sadarbības ietvaros tika organizēti vairāki nozīmīgi pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai. Sniedzot atbalstu partnerattiecību izveidošanā un darījumu kontaktu nodibināšanā, Rīgas pilsētas pašvaldība līdzdarbojās Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas,
Latvijas-Kazahstānas, Latvijas-Baltkrievijas, Rīgas-Maskavas un Rīgas-Minskas uzņēmēju forumu organizēšanā.

16.1.att. “Rīgas marka” projekta
atklāšana Astanā

16.2.att. Veikala “Rižskij kutok” atvēršana Minskā

16.3.att. Seminārs “Inženiernozaru attīstība
Rīgā un Baltijas reģionā”

16.5.att. Pašvaldības stends izstādē “MIPIM”

16.4.att. Pašvaldības stends izstādē
“Tech Industry”

16.6.att. Konference “Kā būt
konkurētspējīgam Rīgā?”
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Latvijas pārtikas preču un citas produkcijas atpazīstamības veicināšanai un virzīšanai ārvalstu tirgos,
2014.gada septembrī Kazahstānas galvaspilsētas Astanas lielākajā tirdzniecības centrā “Han Šatir” notika “Rīgas marka” projekta atklāšana (skat. 16.1.att.). Savukārt 2016.gada maijā Minskā tika atvērts
veikals “Rižskij kutok” (Rīgas stūrītis, baltkrievu val.) (skat. 16.2.att.).
Lai sekmētu Rīgas ekonomikas konkurētspējas uzlabošanu, pārskata periodā tika turpināta sadarbība
ar Rīgas ekonomikas nozaru asociācijām un uzņēmumiem. Sadarbības ietvaros sniegts atbalsts mašīnbūves un metālapstrādes izstādes “Tech Industry” organizēšanā. 2016.gadā izstādes laikā tika organizēta diskusija ar uzņēmējiem par nozarei aktuālām tēmām (skat. 16.3.att.), bet RD stendā tika sniegta
informācija par pašvaldības sniegto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībā, kā arī tika demonstrēti grantu
programmas “Atspēriens” laureātu produkti (skat. 16.4.att.).
Pārskata periodā ar mērķi veicināt Rīgas pilsētas un tajā strādājošo uzņēmumu atpazīstamību kā investīcijām pievilcīgu galamērķi, kā arī stimulēt investīciju piesaisti konkrētiem attīstības projektiem, Rīgas
pilsētas pašvaldība nodrošināja Rīgas un tajā strādājošo nekustamā īpašuma nozares uzņēmumu reprezentāciju Eiropas lielākajā un nozīmīgākajā nekustamā īpašuma un investīciju izstādē “MIPIM” (skat.
16.5.att.).
Lai diskutētu par Rīgas ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes jautājumiem un īstenotu pieredzes apmaiņu uzņēmējdarbības subjektu atbalsta un attīstības jomā, t.sk. jaunu uzņēmējdarbības atbalsta formu
un veidu ieviešanas jautājumos no pašvaldību puses, pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība ņēma
aktīvu dalību vietēja un starptautiska mēroga konferencēs, forumos un semināros, kā, piemēram, “Riga
Venture Summit”, “Baltic Dynamics” u.c.
Lai informētu Latvijas un ārvalstu darījumu aprindu pārstāvjus par uzņēmējdarbības pamata aspektiem
un biznesa iespējām Rīgas pilsētas teritorijā, pārskata periodā ir veikta tīmekļa vietnes www.investeriga.
lv pārveidošana, uzlabojot tās funkcionalitāti un nodrošinot informācijas pieejamību latviešu, angļu un
krievu valodā. Tāpat tika izstrādāti un publicēti Rīgas ekonomiku raksturojoši ikgadējie izdevumi “Ekonomikas profils” un “Rīga skaitļos” latviešu, angļu un krievu valodā, tika organizēti informatīvie pasākumi
esošajiem un topošajiem komersantiem (skat. 16.6.att.) u.c.
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NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Iveta Reinholde, asociētā profesore, Dr.sc.pol.
Atzinīgi vērtējams uzsāktais darbs pie Torņakalna apkaimes multimodālā transporta mezgla
izbūves tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes, kas ir nozīmīgs ieguldījums gan uzņēmējdarbības vides attīstībā, gan arī transporta jomas attīstībā pilsētā.
Pārskata periodā pilsēta piedāvāja plašu klāstu informatīvo un izglītojošo pasākumu, lai
mudinātu uzsākt uzņēmējdarbību (piemēram, apmeklēt seminārus par pieteikšanos grantu
programmai, piedalīties semināros par finanšu plānošanas pamatiem vai piedalīties mentoru
kluba rīkotajos informatīvajos pasākumos, kā arī iniciatīvā “Mazā biznesa diena”).
Jāuzteic uzņēmējdarbību veicinošo informatīvo un konsultatīvo aktivitāšu daudzveidība – semināri, grantu programmas, izstādes, konferences. Ir jāturpina uzsāktais darbs pie fiskālo un
finanšu instrumentu (nodokļi un nodevas, atvieglojumi, granti, fondi u.c.) izstrādes un ieviešanas, lai motivētu iedzīvotājus uzsākt uzņēmējdarbību, bet uzņēmumus pievērsties inovācijām.
Ieteicams veikt pētījumu, lai noteiktu pilsētas uzņēmējdarbības “veiksmes stāsta” cēloņus
– cik lielā mērā pilsētas ekonomiskā izaugsme ir bijusi saistīta ar pilsētas veiktajām pūlēm
un aktivitātēm, un cik lielā mērā ar pilsētas fizisko dislokāciju un ekonomiskās aktivitātes
dabisko koncentrāciju. Tādējādi, pilsēta iegūtu vērtīgu informāciju par jomām, kurās ir nepieciešams koncentrēt pūles, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību.
Lai piesaistītu investīcijas pilsētai, ir jāiegulda pūles, lai nodrošinātu pilsētas finanšu plānošanas caurskatāmību, lietderību un ilgtspēju, kā arī izstrādāto programmu konsekventu ieviešanu un regulāru lietderības izvērtējumu.
Vienlaikus, radot sinerģiju starp uzņēmējdarbību un kultūrvidi, pilsētai ieteicams izstrādāt
atbalsta mehānismus mazo un jauno uzņēmēju atbalstam, integrācijai un darbības veicināšanai apkaimēs un kultūrvides objektiem pieguļošās teritorijās.
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Līva Stūrmane, Oxford Research Baltic’s eksperte
Pārskata periodā tika pabeigta projektēšanas uzdevuma izstrāde un izsludināts iepirkuma
konkurss “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”. Iepirkuma rezultātā tika uzsākta būvprojekta izstrāde.
Atzinīgi, ka pārskatā periodā tika atbalstītas un veicinātas dažādas aktivitātes – grantu programma “Atspēriens”, “Mazā biznesa diena”, dalība nekustamā īpašuma konferencē “MIPIM”
un konference “Kā būt konkurētspējīgam Rīgā? Biznesa atbalsta programmas un veiksmes
stāsti”. Rīgas pilsētas pašvaldībai ir svarīgi būt un pozicionēt sevi kā uzņēmējdarbības ekosistēmas atbalstītāju, tādēļ minētie pasākumi vērtējami pozitīvi un ir svarīgs to ikgadējs atbalsts.
Pašvaldības visā Eiropā ir spēcīgi vietējās uzņēmējdarbības ekosistēmas dalībnieki un bieži
īsteno visdažādākos atbalsta mehānismus – koprades darba vietas, grantus jaunajiem uzņēmējiem, aizdevumus ar pievilcīgiem procentiem jaunajiem uzņēmējiem, kā arī dažādus seminārus, apmācības un konferences. Šeit īpaši pozitīva būtu privātā-publiskā partnerība ar
nozares pārstāvjiem.
Uzraudzības pārskatā minētie uzņēmējdarbības attīstību veicinošie pasākumi trīs gadu griezumā ir skaitliski nedaudzi un nepieciešams analizēt arī iesaistīto dalībnieku un jaundibināto
uzņēmumu skaitu un kopējo ietekmi uz ekonomiku.
Secinu, ka šī ir joma, kurā Rīgas pilsētas pašvaldībai ir iespējama krietni lielāka sadarbība ar
uzņēmējdarbības ekosistēmā jau esošajiem dalībniekiem. Ir vairākas iniciatīvas, kas meklē
atbilstošu sadarbības partneri un Rīgas pilsētas pašvaldībai, īstenojot pašas uzstādīto mērķi,
vēlams būt atvērtai šādiem sadarbības piedāvājumiem un veidot sinerģijas iespējas ar uzņēmējdarbības vidi veicinošām organizācijām.
Jāturpina strādāt pie ārvalstu investīciju piesaistes un Latvijas kā pievilcīgas uzņēmējdarbības vietas pozicionēšanas.

68

2. RĪGAS PILSĒTAS RĪCĪBAS VIRZIENU
PROGRESA NOVĒRTĒJUMS
2.17. RV17 Augoša daudzprofilu osta
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
Rīgas osta pilsētai un visai Latvijai ir svarīgs transporta infrastruktūras elements gan attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem, gan kravu transportēšanu. Rīgas ostas uzņēmumi, kas galvenokārt saistīti ar
transporta nozari, veido nozīmīgu daļu pilsētas ekonomikā. Rīgas brīvosta ir īpaša valsts atbalsta teritorija ar atvieglotiem nodokļu nosacījumiem.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
2015.gadā noslēdzās Rīgas brīvostas vēsturē vērienīgākais un arī Latvijas mērogā ļoti nozīmīgs projekts – “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”. Šī projekta
ietvaros Krievu salā izbūvētas četras beramkravu pārkraušanas piestātnes ar kopējo garumu 1 180 m
un 15,5 m dziļumu pie piestātnēm, kā arī izbūvēti visi nepieciešamie autoceļu un dzelzceļa pievedceļi un
inženiertehniskās komunikācijas līdz ostas teritorijai. Krievu salas projekta kopējā kapacitāte ir 20 milj. t
beramkravu gadā.
Jaunizbūvētā ostas infrastruktūra Krievu salā ļauj pārvietot aptuveni 35% no Rīgas brīvostas kravu apgrozījuma no pilsētas centra un RVC AZ uz tām piemērotāku teritoriju. Līdzsvarots ostas kravu apgrozījums Daugavas labajā un kreisajā krastā, kas atbrīvo Rīgas centru no ostas termināļu saimnieciskās
darbības ietekmes, tai skaitā pastiprinātas auto un dzelzceļa transporta plūsmas, trokšņiem un ogļu
putekļiem (skat. 17.1.att., 17.2.att., 17.3.att., 17.4.att., 17.5.att. un 17.6.att.).

PIRMS PROJEKTA UZSĀKŠANAS

PĒC PROJEKTA PABEIGŠANAS

PĒC PROJEKTA PABEIGŠANAS

17.1.att. Krievu sala

17.3.att. Pievedceļi un laukumi Krievu salā

17.5.att. Elektrotīkli Krievu salā

PĒC PROJEKTA PABEIGŠANAS

PĒC PROJEKTA PABEIGŠANAS

PĒC PROJEKTA PABEIGŠANAS

17.2.att. Krievu sala

17.4.att. Dziļūdens piestātnes Krievu salā

17.6.att. Dzelzceļa pievedceļi Krievu salā
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Līva Stūrmane, Oxford Research Baltic’s eksperte
Pārskata periodā Baltijas jūras Austrumu krasta ostās bija vērojama ostu rezultatīvo rādītāju samazināšanās, galvenokārt saistībā ar ģeopolitisko situāciju. Tas ir efekts, kura mainība
vienmēr ir jāņem vērā, tādējādi diversificējot riskus. Nepieciešams meklēt jaunus stratēģiskus risinājumus un starptautiskas sadarbības, lai risinātu ģeopolitisko jautājumu radīto ietekmi uz ostas rezultatīvajiem rādītājiem.
Pārskata periodā ievērojami pieauga Rīgas brīvostas teritorijā strādājošo uzņēmumu skaits –
no 115 uzņēmumiem 2014.gadā līdz 195 uzņēmumiem 2016.gadā, kas ļauj palielināt ostas
sniegto pakalpojumu skaitu – kravu apgrozījumu un apkalpoto pasažieru skaitu.
Pozitīvi vērtējama tendence, ka 2015.gadā 39,7% no Rīgas brīvostā apkalpotajiem kuģiem
ir virs 10 000 GT un to īpatsvars, salīdzinot ar diviem iepriekšējiem gadiem, turpina pieaugt.
Šī tendence liecina par to, ka ir attaisnojusies Rīgas brīvostas pārvaldes īstenotā stratēģija
attiecībā uz infrastruktūras attīstību un kuģu ceļa padziļināšanas darbiem, kas ostā ļauj ienākt lielākas klases kuģiem. Tas rada pozītīvu efektu un ļauj paplašināt potenciālo sadarbības
partneru loku.
Nozīmīgi, ka 2015.gadā Rīgas brīvostas kravu apgrozījums pārsniedza 40 milj. t, tādējādi Rīgas brīvostai saglabājot Baltijas valstu vadošās ostas statusu. Rīgas brīvostas pārvalde 2015.
gada septembrī uzņēma Baltijas Ostu organizācijas, kurā apvienojušās 45 ostas no deviņām
Baltijas jūras reģiona valstīm, rīkoto Baltijas ostu konferenci. Rīgai jāturpina saglabāt Baltijas
valstu vadošās ostas statusu, palielinot kravu apgrozījumu un piesaistot arvien jaunas kruīzu
kompānijas.
Jaunizbūvētā ostas infrastruktūra Krievu salā ļaus pārvietot aptuveni 35% no Rīgas brīvostas
kravu apgrozījuma no pilsētas centra un RVC AZ uz tām piemērotāku teritoriju. Tas atvieglos
Rīgas centru un uzlabos gaisa kvalitāti, kas ir būtisks faktors pilsētas iedzīvotājiem.
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2.18. RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
Ieguldot apjomīgu un neatlaidīgu darbu, dažādojot tūrisma piedāvājumu, veicot pilsētas reklamēšanas
kampaņas un popularizēšanas pasākumus, tiek veicināts tūristu apjoma pieaugums Rīgas pilsētā.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Rīgas pilsēta kļūst par iecienītu tūristu galamērķi – kopējais tūristu skaits katru gadu ievērojami pieaug,
2016.gadā sasniedzot 2,3 milj. Ļoti nozīmīgs pieauguma aspekts ir zīmola “LIVE RĪGA” reklāmas kampaņas realizēšana mērķa valstīm, kas rezultējās ar ievērojamu skaita palielināšanos: no Vācijas – par
100%, Skandināvijas un Somijas – par 34%, Igaunijas – par 142% un Lietuvas – par 124%. Šīs kampaņas,
galvenokārt, tika tendētas uz viesu skaita palielināšanu nesezonas mēnešos.
Radošu attīstību un uzlabojumus piedzīvojis arī konferenču un kongresu tūrisma attīstības zīmols “MEET
RIGA”, kurš, atvieglojot un paātrinot atbilstošu pasākumu norises vietu meklēšanu, veicina interesi par
IZSTĀDE

KULINĀRAIS PASĀKUMS

18.1.att. Stends ‘’MEET RIGA’’

18.2.att. Apvienības “Délice” viesu iepazīšanās
ar Rīgas Centrāltirgu

18.4.att. Projekts “Brussels Tram Experience”

18.3.att. Rīgas svētku restorāns
ZIEMASSVĒTKU FESTIVĀLS

TŪRISMA FILMU FESTIVĀLS

18.5.att. “Plaisirs d’Hiver’’

18.6.att. Nominācijas uzvarētāju balva
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Rīgu kā potenciālu galamērķi no ārvalstu korporatīvo pasākumu un konferenču rīkotājiem. Viens no nozīmīgākajiem zīmola “MEET RIGA” popularizēšanas pasākumiem ir regulāra dalība starptautiskajās profesionālajās darījumu tūrisma, konferenču un kongresu rīkotāju izstādēs un kontaktbiržās kā “EIBTMWorld”, “IMEX-Frankfurt”, “The Meeting Show” u.c., izvietojot tajās “MEET RIGA” informatīvo stendu
(skat. 18.1.att.).
Domājot par to, lai Rīgas pilsēta, tās infrastruktūra un vide būtu tūristiem patīkama un ērta, Rīgas pilsētas pašvaldība ievērojami uzlaboja un pilnveidoja tūrisma pakalpojumus. Īpaši atzīmējama ir Centrāltirgus atjaunošana un modernizācija, vairāk piedomājot pie tūristu piesaistes, padarot tirgus vidi patīkamāku un orientētu uz gastronomisko tūrismu.
Lai popularizētu Rīgu kā Baltijas gastronomijas galvaspilsētu un attīstītu gastronomisko tūrismu, Rīgas
pilsētas pašvaldība iesaistījās un realizēja dažādus projektus. 2014.gadā no 4.-7.jūnijam, kad Rīga uzņēma Pasaules Gastronomijas pilsētu apvienības “Délice” sanāksmi, kuras ietvaros RD tika apspriesti apmācību un profesionālo standartu jautājumi, sniegtas divas meistarklases, kā arī viesi apmeklēja Rīgas
Centrāltirgu un iepazinās ar Latvijas tradicionālajiem produktiem (skat. 18.2.att.). Sanāksme tika rīkota
sadarbībā ar “Live Rīga” un biedrību “Pavāru klubs”. Apvienībā “Délice” Rīgas pilsēta ir biedrs jau kopš
2007.gada. Savukārt 2015.gadā “Live Rīga” izstrādāja jaunu konceptu “Rīga. Pilsēta labai garšsajūtai”,
kura ietvaros divas reizes gadā norisinās Rīgas restorānu nedēļa. Katrā restorānu nedēļā savu dalību
piesaka arvien vairāk restorānu, 2016.gadā sasniedzot skaitu 57, bet apmeklētāju skaitam pārsniedzot
vairāk nekā 10 tūkst. Sadarbojoties ar Rīgas labākajiem restorāniem, jau trīs gadus Rīgas svētku laikā Spīķeru laukumā durvis ver viens no iecienītākajiem svētku pasākumiem – “Rīgas svētku restorāns”
(skat. 18.3.att.). Līdzās veiksmīgi realizētām akcijām vietējā līmenī, 2015.gadā Rīgas – Gaujas reģions
ieguva iespēju 2017.gadā kļūt par Eiropas gastronomijas reģionu (European Region of Gastronomy). Pie
starptautiskām aktivitātēm ir atzīmējams sadarbībā ar asociāciju “Délice” īstenotais projekts “Brussels
Tram Experience”, kas norisinājās 2016.gadā no 26.aprīļa līdz 29.maijam Briselē un kurā tika prezentēta
Latvijas ēdienkarte ar sezonai raksturīgiem ēdieniem (skat. 18.4.att.).
Ļoti nozīmīgs notikums Rīgas pilsētas pašvaldībai 2014.gadā bija dalība Briseles ziemas festivāla “Plaisirs d’Hiver” atklāšanā, uzstādot un svinīgi iededzot no Rīgas atgādāto Ziemassvētku egli (skat. 18.5.att.).
Tā tika rotāta, izmantojot latviešu etnogrāfijas elementus un Rīgas simboliku, lai akcentētu tradīcijām
bagāto Rīgas vēsturi. Šis notikums bija arī kā atgādinājums par Rīgu kā 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētu, kad visa gada garumā norisinājās īpaši pasākumi pēc speciāli izveidotas programmas, priecējot un pārsteidzot gan pilsētas iedzīvotājus, gan ārvalstu viesus. Arī Latvijas Banka kā veltījumu izlaida
pirmo īpašā dizaina divu eiro apgrozības monētu.18
Tāpat atzinīgi novērtējams Starptautiskais tūrisma filmu festivāls “Tourfilm Riga”, kas Rīgā norisinās jau
kopš 2008.gada un kas ir vienīgais šāda satura pasākums Baltijas valstīs. Festivāls “Tourfilm Riga” ir
komitejas CIFFT, kura apvieno 17 festivālus no 13 pasaules valstīm, biedrs. Aizvadītajā 2016.gadā, festivālam tika iesūtītas 350 filmas no 44 valstīm, 165 filmas tika atlasītas vērtēšanai. Starptautiska žūrija
izvērtēja katras filmas ideju, kreativitāti, informācijas apjomu un noteica labāko tūrisma filmu katrā no 6
nominācijām, kuras uzvarētājs ieguva balvu (skat. 18.6.att.), bet labākajiem pretendentiem tika piešķirtas veicināšanas balvas.19
Atzinīgi vērtējami Rīgas pilsētas panākumi dalībā lielākajā e-tūrisma platformas – www.europeanbestdestinations.com rīkotajā konkursā par Eiropas labāko tūrisma galamērķi 2015.gadā, kurā tā ierindojās
piektajā vietā. Rīga tika atzīta kā ļoti romantiska un skaista pilsēta ar apbrīnojamu arhitektūru.
Rūpējoties par pilsētas viesu ērtību, 2015.gadā tika izstrādāts jauns produkts – “Riga Pass”, kas ievērojami ietaupa gan laiku, gan finansiālos līdzekļus. Tā darbojas kā sabiedriskā transporta karte un piešķir

18
19

www.president.lv
www.reitingi.lv
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dažādas atlaides populārākajos Rīgas muzejos, apskates objektos un restorānos. Novērojumi liecina, ka
jau kopš pirmajiem mēnešiem tika izrādīta ļoti liela interese un pieprasījums šim produktam. Kā arī ikvienam interesentam portālā www.LiveRiga.com ir pieejama visplašākā informācija par Rīgā notiekošajiem
pasākumiem, apskates vietām un restorāniem.
NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Līva Stūrmane, Oxford Research Baltic’s eksperte
Pārskata periodā ļoti nozīmīga bija zīmola “LIVE RĪGA” reklāmas kampaņa, kas rezultējās ar
ievērojamu tūristu skaita palielināšanos. Pozitīvi vērtējams fakts, ka ļoti ievērojami ir audzis
apmeklētāju skaits no kaimiņu valstīm. Tāpat Rīgas popularizēšanai starptautiskā mērogā
tika noorganizētas vairākas reklāmas kampaņas mērķa tirgus medijos. Nepieciešams turpināt iesāktās reklāmas kampaņas, pozicionējot Rīgu kā mūsdienīgu un aizraujošu pilsētu,
tādejādi paplašinot Rīgas atpazīstamību. Šeit ir svarīga “Live Rīga” biroja profesionālā darbība
un nepieciešamie līdzekļi šī mērķa sasniegšanai.
Ļoti atzinīgi var novērtēt Rīgas ierindošanos 5.vietajā www.europeanbestdestinations.com
rīkotajā konkursā par Eiropas labāko tūrisma galamērķi 2015.gadā, kas ļauj paplašināt mērķauditoriju un piesaistīt papildu tūristus, informējot par atpūtas iespējām Latvijā. Nepieciešams stiprināt Pilsētu un lauku partnerību, piedāvājot kompleksus piedāvājumus pilsētas
viesiem, kas nes pienesumu visai Latvijas ekonomikai.
Lai gan Rīga tika atzīta kā viena no 10 piemērotākajām un labākajām pilsētām Eiropā, kurā
2016.gadā rīkot starptautiskos kongresus, konferences un korporatīvos pasākumus, tomēr
lielu konferenču centru un to dažādība pilsētā nav. Nepieciešams attīstīt šo nišu, kas ļautu
piesaistīt daudzus apmeklētājus.
Svarīgi ir mērķtiecīgi strādāt pie pilsētas uzstādītā mērķa – apvienot un izveidot klasterus
zinātnei un pētniecībai, kā arī inovatīvu un tehnoloģiski ietilpīgu uzņēmumu izaugsmei, līdz
ar to panākt Rīgas kā Ziemeļeiropas darījumu zinātnes, kultūras un tūrisma centra izaugsmi.
Rīgai ir visi priekšnoteikumi, lai īstenotu šo mērķi, tomēr ir nepieciešama ciešāka zinātnes un
uzņēmējdarbības sadarbība, kā arī atbalsts klasteru veidošanai.
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2.19. RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju
sadarbību vērsta pārvaldība
GALVENAIS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS
RV19 galvenais īstenošanas mērķis ir nodrošināt modernu, uz klientu orientētu publisko pārvaldi, ņemot
vērā iespēju un vajadzību daudzveidību. Moderna publiskā pārvalde ievēro labas pārvaldības principus
un to raksturo sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā un darbībā, atklātība un caurskatāmība, profesionalitāte, elastība jeb spēja reaģēt uz mainīgajām sabiedrības vajadzībām, plaša IKT lietošana jeb
e-pārvalde un sadarbība dažādos mērogos un līmeņos.
NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI, PROJEKTI UN PASĀKUMI
Pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība regulāri uzlaboja un pilnveidoja savus pakalpojumus, nodrošinot iedzīvotājiem ērtu un ātru pašvaldības pakalpojumu saņemšanas veidu, kā arī veica uzlabojumus
e-pakalpojumu jomā. Vienlaikus RD APC uzsākta maksājumu karšu darījumu apstrāde, sniedzot klientiem iespēju veikt maksājumus, izmantojot maksājumu kartes. Tāpat paplašinātas “Skolēna e-kartes”
PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMS

SABIEDRĪBAS IESAISTE

19.1.att. Skolēna e-karte
INTERNETA VIETNE

19.2.att. Portāls www.riga.lv

19.6.att. Apkaimju gids

SABIEDRĪBAS IESAISTE

SABIEDRĪBAS IESAISTE

SABIEDRĪBAS IESAISTE

19.3.att. Sabiedrības iepazīstināšana
ar TmP projektiem

19.4.att. Sabiedrības iepazīstināšana
ar TmP projektiem

19.5.att. Apkaimju gids
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izmantošanas iespējas, papildus e-pakalpojumam “Pieteikšanās Skolēna e-kartei”, kurā skolēnu vecāki
attālināti var pieteikt jaunas kartes izgatavošanu. Īstenots skolēnu ēdināšanas uzskaites projekts, ļaujot
ietaupīt līdzekļus, jo subsīdiju maksājumi tiks veikti par reāli izsniegtajām pusdienām, nevis par kopējo
skolā reģistrēto skolēnu skaitu (skat. 19.1.att.). Tāpat nodrošināta pašvaldības ĢIS attīstība.
Pašvaldība pilnveidoja informācijas sniegšanas kanālus, izveidojot aktīvu darbību ar atgriezenisko saiti
sociālajos tīklos Twitter, Facebook, kā arī izveidots jauns portāls www.riga.lv (skat. 19.2.att.).
Jaunā RTP izstrādes ietvaros kopš 2012.gada norisinās darbs pie 11 TmP izstrādes – Transporta attīstības, Meliorācijas attīstības, Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju, Mājokļu
attīstības, Ūdens teritoriju un krastmalu, Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju, Ainavu, Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu, Aizsargjoslu un aprobežojumu, Rīgas Brīvostas un Valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju TmP. No 2016.gada novembra līdz decembrim Rīgas pilsētas
pašvaldība nodrošināja sabiedrības iepazīstināšanu ar TmP projektiem (skat. 19.3.att. un 19.4.att.).
Vienlaikus jaunā RTP izstrādes ietvaros Rīgas pilsētas pašvaldība organizēja sabiedrības līdzdalības pasākumus apkaimēs “Apkaimju gids”, kas ir viens no sabiedrības līdzdalības programmas pasākumiem
un kura mērķis ir sniegt iespēju rīdziniekiem līdzdarboties jaunā teritorijas plānojuma izstrādes procesā,
pašvaldībai un iedzīvotājiem veicot kopīgu teritoriju apsekošanu (skat. 19.5.att. un 19.6.att.).
Lai veicinātu bērnu piederību savai apkaimei, iesaistītu pilsētas plānošanas procesos, kā arī lai popularizētu jauno teritorijas plānojumu bērnu un viņu vecāku vidū, 2015.gadā tika organizēts konkurss “Mana
apkaime. Manas apkaimes stāsts” (skat. 19.7.att. un 19.8.att.).
Tāpat teritoriju lokālplānojumu izstrādes ietvaros nodrošināta sabiedrības iesaiste, kā, piemēram, 2014.
gadā notika Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana, kura izstrāde vēl turpinājās 2016.gadā (skat. 19.9.att. un 19.10.att.).
2015.gada novembrī starp Rīgas pilsētas pašvaldību un LR FM noslēgts deleģēšanas līgums par ITI projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu četru SAM ietvaros, ar kuru pašvaldība ir apņēmusies pilnībā
NOSLĒGUMA PASĀKUMS

SABIEDRĪBAS IESAISTE

19.7.att. Konkurss “Mana apkaime.
Manas apkaimes stāsts.”

19.9.att. Skanstes lokālplānojuma
publiskā apspriešana

NOSLĒGUMA PASĀKUMS

SABIEDRĪBAS IESAISTE

19.8.att. Konkurss “Mana apkaime.
Manas apkaimes stāsts.”

19.10.att. Skanstes lokālplānojuma
publiskā apspriešana

19.11.att. ES Reģiona komitejas COTER sēde

19.12.att. Milānas pārtikas pakta
apbalvošanas ceremonija
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nodrošināt pašvaldības identificēto projektu iesniegumu izvērtēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem,
t.sk. izveidojot vērtēšanas komisiju. Ar šo pieeju pašvaldībai tiek dota iespēja plānot projektu īstenošanu
atbilstoši pilsētas projektu gatavībai.
Lai nodrošinātu pašvaldības budžeta vidēja termiņa plānošanu, no 2015.gada tiek izstrādāts un ieviests
pašvaldības trīs gadu budžeta plāns, kas ietver ieņēmumu posteņu prognozes, mērķa rādītājus un nosacījumus galveno izdevumu posteņu attīstībai trīs gadu laikā. Trīs gadu budžeta ieviešana ļauj uzlabot
pašvaldības budžeta stabilitāti vidējā termiņā.
Vienlaikus organizēti nozīmīgi starptautiski pasākumi, kā, piemēram, ES Reģiona komitejas COTER izbraukuma konference Rīgā no 2015.gada 12.-13.maijam (skat. 19.11.att.). Šis bija viens no būtiskākajiem pasākumiem Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros, kas skar tieši pašvaldību darbu. Konference tika veltīta stratēģijām un instrumentiem, kuru mērķis ir uzlabot mobilitāti pilsētās un apkārtējos
lauku apvidos.
Sekmējot pilsētas attīstību, Rīgas pilsētas pašvaldība sniedza atbalstu SIA “Getliņi EKO” dalībai Milānas
Pārtikas pakta konkursā kā Rīgas pilsētas iniciatīvai “No pārtikas atkritumiem līdz veselīgai, ne-sezonas
pārtikai”, kurā tika saņemta balva par labāko Eiropas galvaspilsētu un lielpilsētu īstenoto iniciatīvu pārtikas atkritumu samazināšanas, apstrādes un pārstrādes jomā 2016.gada 14.oktobrī Romā, Itālijā (skat.
19.12.att.).
PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS
Ņemot vērā aptaujā sniegto informāciju, kopumā Rīgas iedzīvotāji ir apmierināti ar Rīgas pilsētas pašvaldības darbu – 71% tam sniedz pozitīvus vērtējumus. Tai pat laikā zemāki ir pozitīvie vērtējumi par tādiem pašvaldības darba aspektiem, kā iespējas saņemt informāciju par
pašvaldības darbu (to pozitīvi vērtē 52%), iespējas piedalīties pilsētas attīstības plānošanas
pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos (to savukārt pozitīvi vērtē vien 30%), un it
īpaši – iespējas ietekmēt pašvaldības lēmumus (17%). Pēdējo gadu laika periodā iedzīvotāju
apmierinātība ar pašvaldības darbu kopumā ir būtiski uzlabojusies – ja 2008.gadā pozitīvus
vērtējumus par pašvaldības darbu sniedza tikai 51% Rīgas iedzīvotāju, tad 2016.gadā 71%
(pieaugums par 20%). Uzlabojušies arī pozitīvie vērtējumi par iespējām saņemt informāciju un
piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā (pozitīvo atbilžu īpatsvars pieaudzis pēdējo septiņu
gadu laikā attiecīgi par 23% un 12%). Tai pat laikā vērtējumi par iespējām ietekmēt pašvaldības
lēmumus nav būtiski mainījušies, bet tas nav ietekmējis kopumā pozitīvo pilsētnieku vērtējumu par pašvaldības darbu.
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NOZARES EKSPERTA VIEDOKLIS
Edīte Alksne, Rīgas uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece
Pozitīvi, ka Rīgas pašvaldība ievieš arvien jaunus e-pakalpojumus, lai padarītu ērtāku gan
rēķinu saņemšanu, gan citas informācijas iegūšanu, taču nepieciešams aktivizēt e-pakalpojumu ieviešanu un popularizēt esošos pakalpojumus, lai sasniegtu 2020.gadam izvirzītos
rezultātus. Nepieciešams plašāk informēt pilsētas iedzīvotājus un uzņēmējus par e-pakalpojumiem.
Nozīmīgi, ka tiek realizēts Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas adrešu sakārtošanas projekts, par ko sabiedrībai jābūt vairāk informācijas un bija nepieciešams lielāks skaidrošanas
darbs. Ir īstenoti vairāki informatīvie un izglītojošie pasākumi par līdzdalības iespējām pašvaldības darbībā un par pienākumiem attiecībā pret dažādām pašvaldības iedzīvotāju grupām.
Ļoti atzīstams ir RD PAD darbs tieši pie pilsētas attīstības un stratēģijas dokumentiem, to aktualizācijas, sabiedrības iesaistes dokumentu apspriešanā un publiskās pieejamības nodrošināšanas. Publiskāka kļuvusi teritoriju tematisko plānojumu apspriešana, tajā skaitā projekts
“Apkaimju gids”.
Lai veicinātu pilsētas iedzīvotāju vērtējuma paaugstināšanos jautājumā par iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbā un pašvaldības lēmumu caurspīdīgumu, plašāk un savlaicīgāk,
izmantojot dažādus informatīvos kanālus, lēmumi jāskaidro iedzīvotājiem.
Atzīstama un ļoti pozitīvi vērtējama ir Rīgas domes profila izveide sociālajos tīklos Twitter un
Facebook un informatīvā portāla www.riga.lv izveidošana. Papildus ieteicams plašāk informēt
pilsētas iedzīvotājus un uzņēmējus par interneta portālu www.eriga.lv. Tāpat nepieciešams
paredzēt finansējumu portāla https://pasvaldiba.riga.lv/ aktualizācijai/atjaunošanai/pilnveidošanai, kā arī veidot vienotu vizuālo tēlu visiem RD struktūrvienību portāliem.
Lai informētu iedzīvotājus par RD interneta portāliem, kuros pieejama informācija par sportošanu, kultūras pasākumiem, sociālajiem pakalpojumiem Rīgā utt., ieteicams izvietot informāciju RNP daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās un “Rīgas satiksme” transportlīdzekļos.
Uzteicams ir RPP darbs, gan izmantojot videonovērošanas sistēmas pilsētā, gan nodrošinot
kārtību ikdienā un dažādos pasākumos.
Šajā attīstības programmas RV ir iekļauts ļoti daudz paveicamo uzdevumu un visus, iespējams, ierobežoto finanšu resursu dēļ līdz 2020.gadam nepaspēs ieviest vai realizēt.
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Iveta Reinholde, asociētā profesore, Dr.sc.pol.
Nozīmīgi, ka pašvaldība ir veikusi publisko pakalpojumu uzlabošanu, izmantojot informācijas
tehnoloģiju risinājumus un modernizāciju, kā arī pilnveidojusi iestāžu darbību. Pašvaldība arī
bijusi aktīva starptautiskās sadarbības jomā, tā radot priekšnoteikumus pilsētas kā reģionālā
centra turpmākai attīstībai, gan arī palielinot pilsētas starptautisko atpazīstamību. Pašvaldība ir nodrošinājusi informācijas sniegšanu par pašvaldības darbību izmantojot daudzveidīgus
kanālus. Tomēr, neskatoties uz pilsētas paveikto, iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības darbību 2016.gadā pret 2015.gadu ir krities, kas varētu nozīmēt to, ka ir jāpievērš īpaša uzmanība cēloņiem, kāpēc vērtējums ir krities.
Pašvaldības institūciju funkcionēšanas uzlabojumi (piemēram, iekšējās kontroles sistēma,
kvalitātes vadība, iekšējie auditi) – ir saistāmi ar pārvaldības iekšējo dimensiju. Šajā dimensijā
iespējamie veicamie uzdevumi turpmāk būtu: vienotas kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
visā pašvaldībā (nevis tikai atsevišķās pašvaldības iestādēs), kā arī iekšējo auditu veikšanā
visās pašvaldības struktūrvienībās un pašvaldības realizētajos projektos. Savukārt, pašvaldības pakalpojumu uzlabošana un sadarbība ar sabiedrību kopumā, ārvalstu partneriem un
NVO – ir pārvaldības ārējā dimensija. Dialogs un informācijas sniegšana ir priekšnoteikums
turpmākai pašvaldības un sabiedrības līdzdalībai.
Jāveicina pašvaldības stratēģiskās un budžeta plānošanas sasaiste, nodrošinot pāreju uz
budžeta plānošanu atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem. Attiecībā uz pašvaldības finanšu izmantošanu un caurskatāmību, ieteicama ir iniciatīva, kas vērsta uz iedzīvotāju veikto nodokļu maksājumu sadales un izlietošanas izsekojamības nodrošināšanu. Lai nodrošinātu labas
pārvaldības principu ieviešanu, turpmākās darbības ir jābalsta uz sabiedrības līdzdalību un
iesaisti, caurskatāmu lēmumu pieņemšanas un finansēšanas procesu, un neiecietību pret
līdzekļu nelietderīgu izlietošanu un korupciju.
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Pārskata secinājumu un priekšlikumu sadaļā katram RV, pamatojoties uz pārskata periodā veiktajiem
pasākumiem un projektiem to ietvaros, ir sagatavots vērtējums, lai identificētu, vai uzdevums tiek īstenots sekmīgi vai gluži pretēji – pilsētā vērojami pasākumi, aktivitātes, kas ir pretrunā ar uzdevumu.
Pamatojoties uz vērtējuma rezultātiem, ir sniegti ieteicamie attīstības virzieni RV sekmīgai īstenošanai
nākotnē.

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība
Pārskata periodā, pašvaldībai aktīvi iesaistoties jautājuma risināšanā par PII pakalpojumu pieejamību,
novērojams pirmsskolas vecuma bērnu, kuri reģistrēti rindā un kuriem pašvaldība nevar nodrošināt vietas PII, skaita samazinājums no 2 395 bērniem pārskata perioda sākumā līdz 1 320 bērniem pārskata perioda beigās. Jāatzīmē, ka jautājums par PII pakalpojumu pieejamību savu aktualitāti nezaudēs arī
turpmākajos gados, jo kā liecina CSP statistikas dati, pēdējos trijos gados novērojams jaundzimušo skaita pieaugums.
PRV1 progresa novērtējuma dati liecina, ka kritums pēdējo trīs gadu laikā novērojams rīdzinieku vērtējumos par pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumu pieejamību, lai gan joprojām absolūtais
vairākums rīdzinieku, kuru ģimenē ir bērni no 7 līdz 18 gadu vecumam, skolu pieejamību novērtē pozitīvi
(88%). Pēdējo trīs gadu laikā bijis pozitīvs un stabils vērtējums par skolu kvalitāti (80%). Tai pat laikā –
jāuzsver – salīdzinot pēdējo piecu gadu laika periodu, novērojama abu šo rādītāju uzlabošanās. Izteikti
zemāks ir pilsētnieku vērtējums par iespējām iesaistīties pulciņos un amatiermākslas kolektīvos pieaugušajiem – tās pozitīvi vērtē tikai 49% aptaujāto. Jāuzsver gan, ka negatīvo vērtējumu īpatsvars ir tikai
12%, kamēr kopumā 40% iedzīvotāju nav varējuši šo aspektu novērtēt, jo par to neinteresējas.
Ieguldījumi kvalitatīvā un mūsdienīgā izglītībā un mūžizglītībā ir būtisks priekšnoteikums Rīgas pilsētas
iedzīvotāju labklājībai, kā arī pašvaldības izaugsmei un konkurētspējas veicināšanai. Ņemot vērā, ka kopumā 36% rīdzinieku ģimenē ir nepilngadīgi bērni, 19% ir bērni līdz 6 gadu vecumam un 25% – vecumā no
7 līdz 8 gadiem, Rīgas pilsētas pašvaldībai ir svarīgi turpināt iesākto darbu pie izglītības satura, procesa
un infrastruktūras kvalitātes atbilstības mūsdienu prasību nodrošināšanas.

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam
Rīgas pilsētas pašvaldībā par vienu no attīstītākajām bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanas formām uzskatāmas nometnes. Nozīmīgākie to organizētāji ir pašvaldības izglītības iestādes. 2014.gadā
Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums tika nodrošināts 299 bērnu un jauniešu nometnēm, kuras
rīkojušas RD IKSD padotībā esošās izglītības iestādes. 2016.gadā pašvaldības līdzfinansēto bērnu un
jauniešu nometņu skaits ir palielinājies līdz 340 nometnēm. Ik gadu ar pašvaldības atbalstu nometnes
rīko arī nevalstiskās un reliģiskās organizācijas.
Rīgā sekmīgi darbojas brīvā laika centri, kas izveidoti uz pašvaldības dibināto izglītības iestāžu bāzes un
piedāvā attiecīgas apkaimes bērniem un jauniešiem radošās darbnīcas, tematiskos pasākumus un citas
saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas mācību gada garumā un brīvlaikos. Jāatzīmē, ka brīvā laika
centri ir sasnieguši savu maksimālo apmeklējumu kapacitāti atbilstoši esošajam materiāli-tehniskajam
stāvoklim. Bez papildus investīcijām centru modernizācijā un jaunu centru atvēršanā turpmākais apmeklētāju skaita pieaugums nav sagaidāms.
Pārskata periodā ir palielinājies Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris” telpās organizēto pasākumu un aktivitāšu skaits jauniešiem, no 283 pasākumiem un aktivitātēm 2014.gadā līdz 333 pasākumiem un aktivitātēm 2016.gadā.
Rīgas pilsētas pašvaldība aktīvi strādā, lai iepazīstinātu jauniešus ar dažādām profesijām, nodrošinot vasaras brīvlaikā darba vietas jauniešiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās nodarbināto
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skolēnu skaits ir palielinājies no 161 skolēna 2014.gadā līdz 338 skolēniem 2016.gadā. Jaunieši tika
nodarbināti šādās profesijās – uzkopšanas darba meistari, projektu asistenti, arhivāri, sociālā darbinieka
palīgi, klientu apkalpošanas speciālista palīgi, pavadoņi, brīva laika aktivitāšu organizatori u.c.
LR IZM rīkotajā konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2016” Rīgas pilsētai tika piešķirta balva nominācijā
“Darba ar jaunatni tradīcijām bagātākā pašvaldība”.
Jaunatnes politikas jautājumos ir nepieciešama sistemātiska sadarbība starp pašvaldības un valsts institūcijām. Nepieciešams turpināt finansiāli atbalstīt jauniešu organizāciju kapacitātes celšanas un jauniešu
iniciatīvu projektus, jo tieši aktīvie vienaudži ir efektīvs komunikācijas līdzeklis un paraugs, lai iesaistītu
citus jauniešus. Pašiniciatīva savukārt korelē ar jauniešu nodarbinātību vēlāk, tāpat pašiniciatīvas plašākā nozīmē ir jāuztver kā atbildības izpausme. Atbildīgi jaunieši ir pilsētas prioritāte. Būtu vēlams pievērst
uzmanību tai jauniešu daļai, kura vairāku iemeslu dēļ brīvajā laikā nav nodarbināta. Kur un kā iesaistīties
un būt aktīvam – tas lielā mērā vienmēr būs pašu jauniešu izvēles ziņā, bet pilsētai jāspēj nodrošināt šo
iespēju pieejamību un daudzveidību.
Par prioritāti būtu jānosaka nepieciešamība pilnveidot darba ar jaunatni jomas publicitātes un atpazīstamības veicināšanas pasākumus, palielināt informācijas apjomu jauniešu izglītošanai par viņu līdzdalības
iespējām, kā arī paplašināt jauniešiem pieejamo lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu.

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
Apzinoties kultūras nozīmi sabiedrības izaugsmē, Rīgas pilsētas pašvaldība aktīvi strādā, lai paplašinātu
un modernizētu kultūras infrastruktūru pilsētā, kā arī nodrošinātu sabalansētu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Saskaņā ar apstiprināto pilsētas kultūras pasākumu plānu,
pārskata periodā tika nodrošināta pašvaldības finansētu un līdzfinansētu valsts un pilsētas nozīmes
pasākumu īstenošana – ap 750 pasākumiem gadā. To apmeklētāju skaits pārskata periodā ievērojami
pieauga – no 700 000 apmeklētājiem 2014.gadā līdz 1 500 000 apmeklētājiem 2016.gadā. Turklāt jāakcentē, ka Rīgas pilsētas pašvaldības kultūrpolitika pēdējos gados ir orientēta tā, lai kultūras notikumi un
pasākumi risinātos ne tikai pilsētas centrālajā daļā, bet arī apkaimēs, kā arī radošajos kvartālos.
2014.gada spilgtākā iezīme kultūras jomā neapšaubāmi bija Rīgas kā Eiropas Kultūras galvaspilsētas
statuss un pasākumi tā ietvaros. Pasākumu plānojums un koordinācija lieliski apvienoja atbalstu ilgtspējīgiem pasākumiem un arī jaunām iniciatīvām. Daudzas no tām bija tik interesantas un iespaidīgas,
ka būtu turpināmas vai nu kā valsts, pašvaldības vai privāti atbalstītas, vai arī kā komerciālas aktivitātes.
Kā piemēru var minēt vienu no spožākajiem “Rīga 2014” muzikālajiem notikumiem – koncertu “Dzimuši
Rīgā”, kas vienkopus prezentēja izcilāko Latvijā radīto mūziku un slavenākos Rīgā dzimušos mūziķus.
Atzinīgi vērtējama RD konkursu sistēma kultūras projektu veicināšanai. Ir rasts balanss starp finansējuma apjomu pastāvīgo funkciju veikšanai un līdzekļiem, kas konkursa kārtībā pieejami jaunu iniciatīvu
attīstīšanai un apjomīgāku projektu īstenošanai. Konkursu nosacījumi ir skaidri saprotami, atskaitīšanās
nerada papildus administratīvo slogu. Vēlams padomāt par atbilstošāku konkursu laika grafiku apjomīgāku un ambiciozāku projektu īstenošanai, kuros iesaistīti, piemēram, viesmākslinieki.
Tādus pasākumus kā Zāļu tirgus, Rīgas svētki un Ziemassvētku tirdziņš jūtami bagātina amatnieku klātbūtne. Tā palīdz atpazīt Rīgu kā pilsētu ar specifisku vēsturisku identitāti. Ieteicams veikt Eiropas Kultūras galvaspilsētas aktivitāšu analīzi un atlasīt Rīgas pilsētu visvairāk raksturojošos pasākumus, attīstot
mehānismus to atbalstam arī turpmāk.
Tuvākās nākotnes nozīmīgākās prioritātes kultūras jomā Rīgas pilsētas pašvaldībā ir Latvijas valsts
simtgades svinību Rīgas pilsētas programmas 2017.-2021.gadam īstenošana, Rīgas amatiermākslas
kolektīvu sagatavošanas dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos koordinēšana,
atjaunotās VEF Kultūras pils darbības uzsākšanas nodrošināšana u.c.
Kultūras nozares attīstībā nozīmīgs priekšnoteikums ir Rīgas pilsētas pašvaldības ciešā sadarbība ar
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visām ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.SAM “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” projektu, kā piemēram, kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē, īstenošanā
iesaistītajām pusēm.

RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
Atzinīgi vērtējama izglītojošu, attīstošu un radošu pasākumu rīkošana, kuros piedalās dažādas sabiedrības grupas. Nepieciešams turpināt Rīgas Zelta kāzu pāru godināšanas pasākumu organizēšanu un attīstīt Starptautiskajai ģimenes dienai veltītos pasākumus.
Pozitīva iniciatīva ir pašvaldības rīkotais ikgadējais sabiedrības integrācijas konkurss NVO dažādu integrējošu projektu īstenošanai. NVO jomas piesaistītās ekspertes A.Turlajas sniegtajā vērtējumā par 2015.
gada pārskatu tiek ierosināts turpināt NVO individuālo mērķu sasniegšanu un nodrošināt projektu dažādību. Lai gan apkaimju biedrību un teritoriālo kopienu pārklājums Rīgā joprojām ir nevienmērīgs, īpaši
uzsverot Rīgas apkaimju biedrību darbu un iniciatīvas, dotajā brīdī Rīgā ir izveidojusies laba vispārējā
informētība un sabiedrības uzticēšanās un atsaucība NVO darbam. Un piesaistītās ekspertes S.Freibergas sniegtajā vērtējumā par 2014.gada pārskatu tiek ierosināts pašvaldībai aktīvāk iesaistīties dažādu
funkciju deleģēšanā NVO sektoram.
Kopumā sabiedrības integrācijas rādītāji ir ar pozitīvu tendenci. Būtiski ir pieaudzis bezmaksas pasākumu skaits Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras centros un namos (ieskaitot bibliotēkas un muzejus) no 2
548 2014.gadā līdz 3 287 2015.gadā. Tāpat katru gadu palielinās īstenoto projektu skaits sabiedrības
integrācijas veicināšanas jomā, 2016.gadā īstenojot 88 projektus (2015.gadā – 65 un 2014.gadā – 55),
tādējādi kopumā veicinot vienotas un iecietīgas sabiedrības veidošanu.
Pārskata periodā bezmaksas latviešu valodas kursus pabeidza mazāk rīdzinieku nekā iepriekšējā periodā, tāpēc turpināma latviešu valodas kursu intensīvāka organizēšana. Pārskata periodā bezmaksas
latviešu valodas kursus 2014.gadā pabeidza 1 232 rīdzinieki, 2015.gadā – 1 166 un 2016.gadā – 1 226.
S.Freibergas sniegtajā vērtējumā par 2014.gada pārskatu tiek ierosināts nodrošināt asistenta pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (bērniem un pieaugušajiem). Jauniešiem, kuri uzsāk patstāvīgas
dzīves gaitas pēc bērnu sociālās aprūpes centru pamešanas un pēc speciālo internātskolu absolvēšanas,
obligāti nepieciešams sociālā darbinieka atbalsts ikdienā kā minimums divus gadus.
Lielāka uzmanība būtu vēršama uz sabiedrības integrācijas aktivitātēm un to, kā varētu veikt novērtēšanu par to, cik integrēta un saliedēta ir Rīgas pilsētas iedzīvotāju sabiedrība.

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
Pašvaldība intensīvi strādā pie sabiedrības izglītošanas un iesaistes fizisko aktivitāšu nodarbēs, rīkojot
gan informatīva rakstura, gan sporta pasākumus, kuru apmeklētība ar katru gadu ļoti ievērojami pieaug,
iesaistoties ne tikai iedzīvotājiem, bet arī tūristiem, kā, piemēram, “Staro Rīga skrējiens”, “Lattelecom
Rīgas maratons” u.c.
Pozitīvi vērtējams pašvaldības ieguldījums sporta infrastruktūras attīstībā, īstenoti vairāki būtiski sporta
nozares attīstības projekti, izveidoti jauni sporta laukumi pie Rīgas pilsētas skolām (kā, piemēram, pie
Rīgas Hanzas vidusskolas, Rīgas 31.,32.,72. un virkni citām vidusskolām, kā arī jaunu sporta laukumu
izbūve un esošo atjaunošana norisinās vēl joprojām), veikti uzlabojumi dažādās sporta iestādēs, kā arī
pilnveidoti parki un vietas aktīvai atpūtai. Svarīgi ir veicināt tādu vidi, kurā iedzīvotājiem būtu brīva pieeja
sevis izvēlētajam sporta veidam (nūjošana, skriešana, riteņbraukšana utt.). Arī Rīgas iedzīvotāji ar sportošanas iespējām kopumā ir apmierināti. 2015.gadā sporta un aktīvās atpūtas iespējas pilsētā rīdzinieki
vērtēja izteikti pozitīvi – 80,7% no visiem respondentiem snieguši pozitīvus vērtējumus. Savukārt 2016.
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gadā, kad vērtējums pirmo gadu bija jāsniedz par apkaimi, kurā respondents dzīvo, apmierināti bija 72%,
savukārt 17% snieguši negatīvus vērtējumus. Kā savas neapmierinātības iemeslu iedzīvotāji visbiežāk
minēja, ka trūkst vietu, kur sportot – nav sporta laukumu, veloceliņu u.tml., neskatoties uz to pieejamības paplašināšanu. Līdz ar to būtu nepieciešams izvērtēt kā līdzsvarot vienmērīgu sporta infrastruktūras
pārklājumu apkaimēs.
Ļoti aktuāls un problemātisks jautājums paliek veloceļu un velojoslu iekārtošana un velosipēdu novietņu
pieejamība. Lai veicinātu iedzīvotājus izmantot šādu pārvietošanās veidu, kas ir arī viens no ērtākajiem
un videi draudzīgākajiem, nepieciešams attīstīt pilsētas veloinfrastruktūru.

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, pārskata periodā tika veikta
veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana, veselības aprūpes pakalpojumu optimizācija, kā arī jaunu
veselības aprūpes pakalpojumu attīstība atbilstoši klientu pieprasījumam, sekojot tehnoloģiju attīstībai
un izmantojot tirgus piedāvātās iespējas:

yy SIA “Rīgas 1.slimnīca” sāka veikt sarežģītas neiroķirurģiskas operācijas, izveidota Arodveselības no-

daļa un attīstīti ambulatorie un dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpojumi onkoloģijā, paplašināts uroloģisko, kāju vēnu u.c. operāciju klāsts;

yy SIA ”Rīgas 2.slimnīca” ieviesti jauni diagnostiskie izmeklējumi – krūts dziedzeru un sēklinieku ultra-

sonogrāfija, kā arī veikta 3. un 5.nodaļas telpu atjaunošana 1 222 m2 platībā, ugunsdzēsības signalizācijas un informācijas tehnoloģiju uzlabošana;

yy SIA “Rīgas Dzemdību nams” veikta Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas telpu modernizācija ar

veselības aprūpi saistītu infekcijas risku mazināšanai, darba vides uzlabošana, modernizējot gaisa
dzesēšanas un sildīšanas inženiertehnisko sistēmu, kā arī veikta teritorijas sakārtošana;

yy SIA “Rīgas veselības centrs” filiālē “Imanta” izveidots kopējs Zvanu centrs, nodrošināti mūsdienu pra-

sībām atbilstoši rentgenoloģiskie izmeklējumi un iegādātas ultrasonogrāfijas un oftalmoloģijas iekārtas, filiālē “Iļģuciems” iegādātas otolaringoloģijas iekārtas, savukārt filiālē “Ķengarags” iekārtots
normatīvo aktu prasībām atbilstošs vakcinācijas kabinets u.c.

Savukārt, lai attīstītu veselīgu dzīvesveidu un uzlabotu slimību profilaksi, Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno dažādus izglītojošus un sabiedrību iesaistošus veselības veicināšanas projektus un pasākumus – seminārus, lekcijas, nodarbības, treniņus utt.
Ņemot vērā, ka veselības aprūpe ir tikai viens no daudzajiem sabiedrības veselību ietekmējošajiem faktoriem, ir svarīgi panākt, ka visas Rīgas pilsētas pašvaldības funkciju nozares ir iesaistītas un līdzatbildīgas par iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu. Rīgas kā veselīgas pilsētas attīstības procesā
ir jāiekļauj visi pašvaldības sektori un iedzīvotāji, lai sasniegtu pēc iespējas augstāku dzīves kvalitāti tās
iedzīvotājiem veselīgā un drošā pilsētvidē.

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
Sociālais atbalsts grūtībās nonākušajiem iedzīvotājiem ir viena no būtiskākajām Rīgas pilsētas pašvaldības funkcijām. Pašvaldība pārskata periodā ir veikusi sociālo pakalpojumu ieviešanu un kvalitātes uzlabošanu Rīgas apkaimēs dažādu mērķa grupu vajadzībām un sekmējusi iedzīvotāju iesaistīšanos darba
tirgū. Tika veikta virkne uzlabojumu un remontdarbu dažādos RSD centros Rīgas apkaimēs.
Atzinīgi vērtējams izveidotais ikgadējais motivācijas paaugstināšanas pasākums “Gada balva sociālajā
nozarē” sociālās un veselības aprūpes nozaru darbiniekiem.
Skatoties sociālās jomas rādītāju izpildi, pārskata periodā ievērojami samazinājies sociālās palīdzības
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saņēmēju, t.sk. trūcīgo personu, skaits. Ja 2014.gadā sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību RSD
saņēma 53 512 personas, tad 2016.gadā – tikai 31 671, samazinoties par 21 841 personu jeb 40,8%,
salīdzinot ar 2014.gadu. 2014.gadā bija reģistrēta 19 631 trūcīga persona, savukārt 2016.gadā – tikai
11 996, samazinoties par 7 635 personām jeb 38,9%, salīdzinot ar 2014.gadu. Sociālās palīdzības saņēmēju skaita samazināšanās vērojama ne tikai Rīgā, bet arī valstī kopumā, kas skaidrojams ar minimālās
algas paaugstināšanos no EUR 320 2014.gadā līdz EUR 370 2016.gadā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa
likmes samazināšanos no 24% 2014.gadā līdz 23% 2015.gadā, pensiju indeksāciju, valsts pabalsta palielinājumu ģimenēm un minimālo uzturlīdzekļu pieauguma apmēram bērniem. Kā rezultātā samazinājās
finansējums sociālajiem pabalstiem un Rīgas pilsētas pašvaldībai radās iespēja šos līdzekļus novirzīt citu
sociālo aktivitāšu finansēšanai.
Rīgā turpina uzlaboties bezdarba un nodarbinātību raksturojošie rādītāji, kas ir ietekmējuši arī RSD klientu – darbspējīgu nestrādājošu personu, kas pašvaldībā vērsušies pēc sociālās palīdzības un sociālajiem
pakalpojumiem, skaitu. Ja bezdarbnieku skaits Rīgā 2014.gada beigās bija 15 678 jeb 3,9% (Latvijā –
6,6%), tad 2016.gada beigās – 15 639 jeb 4,0% (Latvijā – 6,5%). Pārskata periodā ir palielinājies ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu, sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā, DC/dienas aprūpes centru pakalpojumu un sociālo pakalpojumu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem (izņemot dienas aprūpes centru un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijas) saņēmēju skaits.
Sociālās jomas piesaistītās ekspertes Z.Cunskas sniegtajā vērtējumā par 2014.gada pārskatu tiek ierosināts Rīgas pilsētas pašvaldībai meklēt individuālus nodarbinātības risinājumus sociālajiem klientiem,
kuru veselības stāvoklis (fiziskais vai garīgais) neļauj piedalīties standarta darba tirgū, vai bērniem (ārpus ģimenes, nelabvēlīgas ģimenes, ar sodāmībām u.c.) un vairāk izmantot un stimulēt sociālās nodarbinātības risinājumus šīm situācijām, arī ar privātā sektora iesaisti. Rūpīgi sekot līdzi ilgstošajiem
sociālajiem klientiem un sekmēt viņu nodarbinātību. Nepieciešams laikus plānot un gatavoties iedzīvotāju vecumstruktūru izmaiņām, piemēram, izstrādājot instrumentus gados vecāku cilvēku iesaistei. Un
piesaistītās ekspertes I.Strodes sniegtajā vērtējumā par 2015.gada pārskatu, ņemot vērā gados vecāku
cilvēku un iedzīvotāju ar invaliditāti īpatsvaru, tiek ierosināts attīstīt pakalpojumus, kas nodrošinātu īslaicīgu un ilglaicīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju. Tāpat nepieciešams analizēt vides pieejamību pilsētas
dzīvojamajā fondā, uzlabot mobilitātes iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī pilnveidot citus sociālos pakalpojumus, kas uzlabotu iespējas piedalīties dažādos sabiedrības procesos personām ar
invaliditāti. Pilnveidot sociālo darbinieku motivācijas sistēmas, kas palīdzētu novērst kadru mainību un
vakanču skaitu, tādējādi uzlabojot arī sniegtās palīdzības kvalitāti.
Jāpievērš lielāka uzmanība sociālās uzņēmējdarbības iespēju īstenošanai un atbalstam. Izvērtējama īstenoto projektu faktiskā ietekme. Kā, piemēram, 2016.gadā RD LD izsludināja projektu konkursu grantu programmas “Sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā” ietvaros, ar mērķi
stimulēt, uzsākt vai attīstīt un īstenot ilgtspējīgu biedrību un nodibinājumu vai komersantu attīstību,
lai nodrošinātu nodarbinātības iespējas, t.sk. radot jaunas vai pilnveidojot esošās darba vietas sociālās
atstumtības riskam pakļautajām mērķa grupām. 2015.gadā RD LD atbalstīja NVO kultūras un izglītības
biedrības “Migrash” projektu “NEW DO(O)R sociālās uzņēmējdarbības attīstības seminārs”, kura ietvaros
notika 3 dienu seminārs. Dalībnieki apguva nepieciešamās zināšanas, lai prezentētu savus projektus
sociālās uzņēmējdarbības jomā, mācījās piesaistīt investīcijas saviem projektiem un apguva publiskās
runas prasmes. Projekta noslēguma pasākumā piedalījās vairāk kā 250 viesu, kas ir pozitīvs rādītājs
Rīgā, un projekts ieguva labas atsauksmes.

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
Nodrošinot kārtību pilsētā un rūpējoties par Rīgas iedzīvotāju un viesu drošību, Rīgas ielās pārskata periodā tika nodrošināta RPP darbinieku patrulēšana gan dienas, gan arī nakts laikā. Nodrošinot kārtību un drošību sabiedriskajā transportā, RPP veica regulārus reidus. Pilsētas publiskajās vietās un pie
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pašvaldības iestādēm Rīgas pilsētas pašvaldība uzstādīja vairāk kā 1 100 videonovērošanas kameru, kas
palīdz fiksēt likumpārkāpumus.
Atzinīgi ir vērtējama 2015.gadā ieviestā mobilā lietotne – aplikācija un RPP komunikācija ar sabiedrību
un arī masu medijiem, izmantojot sociālos tīklus Twitter un Youtube. Ņemot vērā, ka salīdzinājumā ar
2015.gadu, 2016.gadā vairāk kā divas reizes ir pieaudzis mobilo aplikāciju izsaukumu skaits, ir jāsecina,
ka Rīgas iedzīvotāji izmanto mobilo aplikāciju nolūkā operatīvi novērst nekārtību vai likumpārkāpumu.
Pieaugot izsaukumu skaitam, pieaug arī pārbaudīto un aizturēto personu skaits.
Nepieciešams atzīmēt, ka pārskata periodā ir samazinājies Rīgas mācību iestādēs RPP noorganizēto
izglītojošo pasākumu skaits, no 1 299 pasākumiem pārskata perioda sākumā līdz 879 pasākumiem pārskata perioda beigās. Lekciju skaits samazinājās, jo RPP darbiniekiem palielinājās darba apjoms saistībā
ar izpildes lietām. No 2016.gada 1.jūnija stājās spēkā grozījumi LAPK un likumā “Par audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”, kā rezultātā ievērojami palielinājās RD Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas pieņemto lēmumu skaits par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem par kuru izpildi ir atbildīga RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa. Lai izpildītu minētos lēmumus, 2015.gadā tika iekārtotas 42 izpildes lietas, bet 2016.gadā – 199 izpildes lietas.
Kārtības un drošības nodrošināšanai Rīgas pilsētā, RPP būtu svarīgi turpināt aktīvi izglītot sabiedrību, informēt par plāniem un pasākumiem (t.sk. sociālajos tīklos), nodrošināt atgriezenisko saiti par iedzīvotāju
paustajām pretenzijām, tādējādi veicinot uzticēšanos tai un gatavību sadarboties.
Ņemot vērā sabiedrības gatavību iesaistīties pasākumos ar mērķi nodrošināt apkaimes drošību (t.sk.
bērnu drošību, cīņa ar narkotiku izplatītājiem), būtu nepieciešams izstrādāt vadlīnijas sadarbībā ar šādām iedzīvotāju kustībām (piemēram, apkaimju biedrībām) un to kontrolei, lai nodrošinātu to darbības
atbilstību likumam.
Ieteicams aktīvāk sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām, gan sabiedrības informēšanā, gan noteiktu sabiedrības drošības un kārtības pasākumu īstenošanā, gan resocializējot likuma pārkāpējus (t.sk.
nepilngadīgos).

RV9 Kvalitatīva dzīvesvide un pieejams mājoklis
Mājokļa pieejamības un kvalitātes jautājums ir būtiskākais apsvērums Rīgas kā dzīves vietas izvēlē. Atzinīgi vērtējama dzīvojamo rajonu labiekārtošana, kā arī dzīves vides pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar
kustību traucējumiem. Teicama iniciatīva daudzdzīvokļu kvartālu kontekstā ir rekreācijas telpas izveide
Pļavnieku parkā.
Pilsētvides un sociālās jomas piesaistītās ekspertes I.Strodes sniegtajā vērtējumā par 2015.gada pārskatu tiek ierosināts pievērst uzmanību ne tikai RNP apsaimniekotajām ēkām, bet arī citu apsaimniekotāju pārziņā esošajiem mājokļiem, kas ļautu novērtēt dzīvojamā fonda stāvokli (riskus un iespējas)
pilsētā kopumā, māju tehniskā stāvokļa rādītājus, informāciju par finanšu rādītājiem un iedzīvotāju gatavību līdzdarboties mājas uzturēšanā. Ieteicams aktīvāk apzināt māju iedzīvotāju vēlmes un vajadzības
pēc dažādiem funkcionāliem uzlabojumiem, kas ļautu precīzāk plānot nepieciešamos labiekārtošanas
darbus, kā arī veicinātu apmierinātību ar apsaimniekotāja darbu un sajūtu, ka viņu viedoklis tiek ņemts
vērā, tādējādi veicinot līdzdalību arī nākotnē. Nepieciešams iniciēt un veicināt sadarbību veicinošus pasākumus (mājas iedzīvotāju talkas, atpūtas pasākumus u.c.).
Sociālo dzīvojamo māju risinājumi ir pozitīvi vērtējams pašvaldības darbs virzībā uz pieejamu mājokli. Tie
tiek piešķirti sociāli mazāk aizsargātiem iedzīvotājiem. Daudzkārt intensīvāk jāveic Rīgas pilsētas pašvaldības īres un sociālo mājokļu attīstīšana.
Vērtējot rezultatīvos rādītājus, pārskata periodā kopumā pieauga uzbūvēto dzīvojamo ēku kopējā platība
gadā, lai gan 2016.gadā uzbūvēto dzīvojamo ēku kopējā platība bija par 40,3 tūkst. m2 jeb 37% mazāka
nekā 2015.gadā. Ievērojams pieaugums bija vērojams 2014.gadā, uzbūvējot par 49,8 tūkst. m2 kopējās
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platības jeb 63,1% vairāk nekā 2013.gadā. Ja 2013.gadā tika uzbūvētas dzīvojamās ēkas 78,9 tūkst. m2
kopējā platībā, tad 2014.gadā – 128,7 tūkst. m2, 2015.gadā – 109,0 tūkst. m2 un 2016.gadā – tikai 68,7
tūkst. m2.
Tāpat pārskata periodā Rīgas reģionā par 3,4% ir palielinājies dzīvojamais fonds vidēji uz vienu iedzīvotāju no 30,0 m2/iedz. 2014.gadā līdz 30,3 m2/iedz. 2015.gadā. Par 24,5% ir pieaugusi dzīvojamā fonda
apsaimniekošanas maksa no 52,2 euro centiem/m2 2014.gadā līdz 65,0 euro centiem/m2 2016.gadā,
par 18,0 euro centiem/m2 pārsniedzot Programmā plānoto vērtību 2020.gadā – 47 euro centi/m2. Daļēji
šādu sadārdzinājumu var pamatot ar vispārēju cenu kāpumu visās pakalpojumu jomās (elektroenerģija,
ūdens apgāde, kanalizācija, atkritumi u.c.). Palielinājies mājokļa labiekārtotības līmenis no 77,3% 2014.
gadā līdz 77,7% 2015.gadā.
Saskaņā ar ekspertu vērtējumu datiem, vērojams pieaugums mājokļa kvalitātes novērtējumā no 2,1%
2012.gadā līdz 2,2% 2016.gadā, vidējā publisko rotaļlaukumu pieejamības un kvalitātes vērtējumā no
2,1% 2012.gadā līdz 2,3% 2016.gadā, kā arī vidējā iedzīvotāju īpatsvarā no kopējā iedzīvotāju skaita, kuriem 500 m rādiusā ap dzīvesvietu ir pieeja publiskiem rotaļlaukumiem no 49,8% 2012.gadā līdz 52,2%
2016.gadā. Savukārt samazinājies to iedzīvotāju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, kuriem 300 m
rādiusā ap dzīves vietu ir veikals ar pirmās nepieciešamības precēm no 62,9% 2012.gadā līdz 56,5% 2016.
gadā.
Rīgas iedzīvotāju vērtējumi par mājokļu pieejamību un kvalitāti ir visumā kritiski – tikai 41% ir apmierināti
ar mājokļu piedāvājumu un 47% – ar mājokļu kvalitāti. Ar mājokļu piedāvājumu izteikti neapmierināti ir
iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem (40% neapmierināti, 31% – apmierināti), 35-54 gadīgie (29% neapmierināti).

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība
Rīgas pilsētas starptautiskā sasniedzamība ir lielā mērā atkarīga no nacionālās nozīmes infrastruktūras
objektu attīstības. Līdz ar to pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība aktīvi sadarbojās ar atbildīgajām
valsts iestādēm, sniedzot atbalstu satiksmes infrastruktūras, kas vieno Rīgu ar citām valsts un pasaules
daļām (lidosta, dzelzceļa stacija, pasažieru osta, starptautiskā autoosta), attīstības projektu sekmīgai īstenošanai. Veiksmīgas sadarbības rezultātā ir palielinājies pasažieru apgrozījums starptautiskajā lidostā
“Rīga” no 4,8 milj. pasažieru 2014.gadā līdz 5,4 milj. pasažieru 2016.gadā.
Lai nodrošinātu priekšnoteikumus nacionālas nozīmes infrastruktūras objekta – dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības uzsākšanai, nosakot dzelzceļa trasei un ar to funkcionāli saistīto objektu izbūvei nepieciešamās teritorijas un izstrādājot nosacījumus šīs teritorijas izmantošanai, 2016.gadā ar RD lēmumu
tika uzsākts darbs pie publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojuma
kā RTP 2006.-2018.gadam un RVC AZ teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes.
Tāpat, RD Pilsētas attīstības komiteja 2016.gada 21.septembrī atbalstīja finansējuma piešķiršanu būvprojekta izstrādei multimodālā transporta mezgla izveidei Torņakalna apkaimē, kas sevī ietver reģionālo
autoostu, stāvvparku, piebraucamo ceļu izveidi un savienojumu ar Torņakalna dzelzceļa staciju. Torņakalna teritorijas attīstības aktualitāte saistīta ar tās attīstības potenciālu kontekstā ar LU teritorijas attīstības perspektīvu līdz 2023.gadam Torņakalnā izveidot akadēmisko centru jeb augstskolas pilsētiņu
ar piecām ēkām un visu nepieciešamo aktīvai studentu dzīvei. Tāpat arī ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas
atrašanās vietu, kā arī projekta Rail Baltica aktivitātēm, cita starpā paredzot Torņakalna dzelzceļa stacijas
pieturas izbūvi.
Rīgas starptautiskās sasniedzamības uzlabošanai paralēli transporta infrastruktūras attīstībai ir svarīgi
turpināt aktīvu darbu pie vispusīgas un precīzas informācijas nodrošināšanas potenciālajiem ārvalstu
viesiem. Tas ietver gan tīmeklī viegli atrodamu informāciju dažādās valodās par iespēju nokļūt Rīgā, gan
pēc iespējas viegli atrodamu informāciju dažādās valodās par sabiedriskā transporta sistēmu un tās
pakalpojumu apmaksu. Nozīmīgi ir autoceļu un ielu norādes zīmju uzlabojumi, lai pilsētas visiem būtu
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vieglāk orientēties un atrast visbiežāk meklētās vietas. Būtu nepieciešams kvalitatīvas informācijas nodrošinājums, piemēram, pie iebrauktuvēm Rīgas pilsētā, kur būtu pieejama informācija par autostāvvietu atrašanās vietām un izmaksām, par sabiedrisko transportu un citas nepieciešamās izziņas.

PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
Pašvaldība turpināja attīstīt satiksmes infrastruktūru, samazinot autotransporta satiksmi pilsētas centrā. Vienlaikus pašvaldība uzsāka pilsētā esošo autostāvvietu apsekošanu, lai nodrošinātu, ka autostāvvietas izbūvētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām (pārbaužu rezultātā konstatēts, ka aptuveni puse no
esošajām autostāvvietām neatbilst normatīvo aktu prasībām).
Lai arī pilsēta satiksmes infrastruktūras attīstībā ievēro prioritāro secību: gājējs – velobraucējs – sabiedriskais transports – privātais transports – kravu transports, iedzīvotāju vērtējums par gājējiem domātās
ielu infrastruktūras kvalitāti pilsētā veido 65,2%. Viskritiskāk vērtēta transportam domātās ielu infrastruktūras kvalitāte – to pozitīvi vērtējuši tikai 47,6% tās izmantotāju.
Savukārt kā pozitīvu satiksmes infrastruktūras attīstības aspektu jāmin veloceliņu pilnveide – ja vēl
2012.gadā tikai 52,4% velobraucēju novērtēja pozitīvi iespējas pārvietoties ar velosipēdu pilsētā, tad
2016.gadā jau 68,6%, vienlaikus esošo veloceliņu kvalitātes pozitīvajiem vērtējumiem pieaugot no 61,8%
līdz 74,0%.
Lai gan apmierinātība ar sabiedriskā transporta pieejamību un kvalitāti ir augsta, tomēr Rīgas iedzīvotāji
izvēlas pārvietoties ar autotransportu, kā rezultātā nepieciešams rast risinājumus, lai motivētu iedzīvotājus pārvietoties ar velotransportu vai izmantot sabiedrisko transportu.
Nepieciešams veidot individuālajam elektrotransportam pieejamu pilsētu, ierīkojot minimāli nepieciešamās ātrās uzlādes kolonnas, publiski pieejamu ātrās un lēnās uzlādes infrastruktūru. Vienlaikus augstu
novērtējama privātā iniciatīva, veidojot bezmaksas elektrotransporta uzlādes infrastruktūru pilsētā, piemēram, Skanstē. Tāpat pozitīvi novērtējama Rīgas pilsētas pašvaldības uzsāktā pakāpeniskā transportlīdzekļu nomaiņa uz transportlīdzekļiem ar elektropiedziņu, kā, piemēram, RNP un RD MVD.
Nepieciešams attīstīt stāvparku sistēmas pie dzelzceļa stacijām, pilsētas centra mazā transporta loka
un maģistrālajiem ievadiem Rīgas pilsētas robežas tuvumā. Transporta attīstības TmP izstrādes laikā ir
paredzēts izstrādāt stāvvietu infrastruktūras sadaļas attīstības plānu, kas ilgtermiņā paredzētu stāvparku sistēmas ieviešanu Rīgā. Stāvparku sistēmas attīstība ir būtisks priekšnosacījums, lai samazinātu
lielo autotransporta skaitu pilsētas centrā. Šobrīd stāvparku funkcijas, galvenokārt, pilda stāvlaukumi pie
Rīgas tirdzniecības centriem.
Pārskata periodā veikti būtiski ieguldījumi sabiedrisko transportlīdzekļu modernizācijā un atjaunošanā,
tādējādi nodrošinot pieejamību, komfortu, pasažieru drošību un samazinot negatīvo ietekmi uz vidi.
Lai samazinātu pasažieru laika patēriņu, pārvietojoties ar sabiedrisko transportu, vienlaikus palielināts
sabiedriskā transporta joslu garums. Ja 2012.gadā sabiedriskā transporta joslu kopgarums veidoja 17,7
km, tad 2016.gadā – 21,63 km, palielinoties par aptuveni 22%.
Nepieciešams uzlabot satiksmes drošību pilsētā, jo, kā rāda CSDD dati, ceļu satiksmes negadījumu skaits
pilsētas robežās palielinās, kopš 2012.gada ceļu satiksmes negadījumu skaits pieaudzis par aptuveni
15%.

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
Rīgas pilsētas pašvaldība ir veicinājusi pilsētas inženiertīklu modernizāciju un atjaunošanu, kā arī nodrošinājusi komunālo pakalpojumu organizēšanas uzlabošanu.
Centralizētās siltumapgādes jomā veikta siltumtīklu pārbūve un nomaiņa, samazinot siltumenerģijas
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zudumus tīklos. Papildus nepieciešams risināt jautājumu par viedo tehnoloģiju, tīklu un mēriekārtu ieviešanas sistēmas izveidi. Tāpat nepieciešams ieviest centralizētas aukstumapgādes pakalpojumus.
Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina kvalitatīvus centralizētos ūdenssaimniecības pasākumus, uzlabojot
dzeramā ūdens kvalitāti, tāpat tiek nodrošināts, ka ūdens attīrīšanas stacijas “Baltezers” attīrīto notekūdeņu izplūdes atbilst ES normatīviem.
Vērtējot pret 2016.gadu, pēdējo septiņu gadu laikā iedzīvotāju apmierinātība ar kanalizācijas pieejamību
mājvietā (vai mājoklis pieslēgts centrālajai notekūdeņu sistēmai u.tml.) ir uzlabojies par aptuveni 7%,
sasniedzot 90%.
Lai arī pēdējos gados sašķiroto atkritumu īpatsvars no kopējā sadzīves atkritumu apjoma ir palielinājies,
vidēji sasniedzot 20%, pašvaldībai nepieciešams intensīvāk mudināt iedzīvotājus pievērsties atkritumu
šķirošanai, nosakot maksas diferenciāciju tiem iedzīvotājiem, kuri godprātīgi šķiro atkritumus. Vienlaikus
nepieciešams sagatavot saistošos noteikumus, kas regulētu sadzīves, bīstamo un būvniecības atkritumu apsaimniekošanu specifiski pašvaldības situācijai.

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
Pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība izstrādāja Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu viedai pilsētai 2014.-2020.gadam, nodrošināja pašvaldības daudzdzīvokļu un iestāžu ēku atjaunošanu un veicināja siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu. Pozitīvi vērtējama arī pētniecības projektu un saistīto rīcības plānu izstrāde, kas nepieciešami, lai turpmākajā plānošanas periodā
realizētu jau konkrētus projektus.
Atbilstoši Mēru pakta saistībām REA piedalījās starptautiskās konferencēs un sadarbības pasākumos,
t.sk. parakstot apņemšanos atbalstīt pašvaldību Mēru pakta saistību izpildi. Pārvaldības jomas piesaistītā eksperta J.Ķīnasta sniegtajā vērtējumā par 2014.gada pārskatu tiek norādīts, ka tādējādi tas vērtējams kā pozitīvs solis, lai Rīgu plašākā Eiropas telpā popularizētu kā resursus taupīt gribošu post-sociālistisku pilsētu.
Pārskata periodā tika uzstādīts energoefektīvs LED ielu apgaismojums, kā, piemēram, K.Ulmaņa un
G.Zemgala gatves, Varoņu, Brīvības un Maskavas ielas dažādos posmos kopumā uzstādīti 1 099 LED
gaismekļi, Ķīpsalā ieviests LED apgaismojuma veids ar programmējamu vadību un ar sensora reaģēšanu
uz kustību.
Skatoties energoefektivitātes raksturojošo rādītāju izpildi, pārskata periodā ievērojami pieauga atjaunoto izglītības iestāžu ēku skaits. Līdz 2016.gada beigām bija atjaunotas 178 pašvaldības izglītības iestādes (kumulatīvs rādītājs), līdz 2015.gada beigām – 158, bet līdz 2014.gada beigām – 138. Savukārt kritiska situācija ir daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanā, kas pārskata periodā turpināja samazināties,
atjaunojot tikai 13 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (2014.gadā – 8, 2015.gadā – 4 un 2016.gadā – 1).
Piesaistīto ekspertu I.Vilkas, J.Ķīnasta un Z.Miezaines sniegtajos vērtējumos gan par 2015.gada, gan par
2014.gada pārskatu tiek uzsvērts, ka Rīgā daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana notiek gausāk nekā citu reģionu pilsētās un izpildīto darbu apjomi pret vajadzībām ir ļoti niecīgi. Ja
mērķis līdz 2020.gadam ir atjaunot kopumā 2 000 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, tad uz 2016.gadu bija
atjaunotas tikai 69 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Labākajā gadījumā pie ievērojamas aktivizēšanās un
ļoti optimistiskas prognozes varētu sasniegt nepilnu trīsdesmito daļu.
Energoefektivitātes pasākumu īstenošanu kavē finansējuma trūkums. Ņemot vērā līdzšinējo ieguldījumu un lēno progresu energoefektivitātes pasākumu ieviešanā, nav jūtama integrēta un mērķtiecīga
Rīgas tuvināšana Viedās pilsētas statusam. I.Vilkas sniegtajā vērtējumā par 2015.gada pārskatu tiek
ierosināts pašvaldībai izanalizēt cēloņus, lai atrastu efektīvākos instrumentus situācijas uzlabošanai, un
aktivizēt investīciju piesaisti energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Un, lai veicinātu privātā biznesa
iesaisti ēku siltināšanā, vajadzīgs atbalsts energoservisa kompāniju izveidei un darbības garantēšanai.
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Lai veicinātu siltināšanas projektu ieviešanu, piesaistītā eksperta V.Celmiņa sniegtajā vērtējumā par
2015.gada pārskatu tiek ierosināts ieviest stimulējošus instrumentus, piemēram, NĪN diferenciācijas
veidā. Nepieciešams skaidri komunicēt ar iedzīvotājiem, piemēram, norādot uz pasākumiem, kas veikti
gan konkrētā kopīpašuma, gan kopumā publiskās telpas uzlabošanā, lai mazinātu iedzīvotāju iespējamo
neapmierinātību ar maksas pieaugumu, t.sk. PVN 21% likmes piemērošanu namu apsaimniekošanas pakalpojumiem.
Pēc REA datiem atjaunošanas rezultātā vidējais īpatnējais enerģijas patēriņš apkurei uz atjaunoto ēku
dzīvokļu platību samazinājās par 17 kWh/m2/gadā jeb 16,0%, salīdzinot ar 2014.gadu, 2016.gadā sasniedzot 89 kWh/m2/gadā.
J.Ķīnasta sniegtajā vērtējumā par 2014.gada pārskatu tiek ierosināts Rīgas pilsētas pašvaldībai ar stipendiju palīdzību atbalstīt jauno arhitektu, plānotāju, ģeogrāfu, būvnieku, inženieru un citu speciālistu/zinātnieku lietišķos pētījumus energoefektivitātes jomā. Veikt pieejamo atjaunojamo energoresursu
analīzi Rīgas tuvumā un rīkot publiskas debates, diskusijas par to iespējamo izmantošanu ilgtermiņā.
Veidot plašu konferenču sēriju visa plānošanas perioda laikā, kas būtu veltīta šiem un citiem ar kvalitatīvu mājokli saistītiem jautājumiem.

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana
Pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldības uzmanība tika pievērsta pilsētvides kvalitātes uzlabošanai,
sistematizēti risinot pilsētas specifisko teritoriju pārvaldībai aktuālos jautājumus. Pārskata periodā tika
sakopta Rīgas pilsētai piederošā bijušās atkritumu izgāztuves “Kleisti” teritorija, kā arī pabeigti normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas darbi.
Pārskata periodā notika aktīvs darbs pie ainavu bojājošo un citu neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu
nekustamā īpašuma sakārtošanas, t.sk. nojaukšanas un citu piespiedu sakārtošanas pasākumu īstenošanas. Laika periodā no 2014. līdz 2016.gadam pieņemts 71 RD lēmums par ēku piespiedu sakārtošanu
vai nojaukšanu, sakārtoti 404 Rīgas pilsētvidi degradējošie objekti. Pārskata periodā ir vērojama pozitīva
Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā sakārtoto objektu dinamika – no 107 sakārtotajiem
objektiem 2014.gadā līdz 156 sakārtotajiem objektiem 2016.gadā. Atkārtotas degradācijas novēršanai,
sakārtotajās teritorijās būtu vēlams nodrošināt atbilstošu infrastruktūru, piemēram, uzstādīt atkritumu
konteinerus un informatīvās norādes.
Lai veicinātu savstarpēju informācijas apriti starp Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un pašvaldību par pilsētvidē izvietotajiem vai degradējošiem objektiem, 2015.gadā ir radīta jauna tīmekļa vietne – grausti.riga.lv.
Lai veicinātu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu sabiedrības interesēs, 2016.gada oktobrī RD pieņēma saistošos noteikumus Nr.225 “Par
pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai”, kas nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība atbalsta un piešķir finanšu līdzekļus kultūras pieminekļu saglabāšanai Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā. 2016.gadā konkursam pieteicās 55 pretendenti, no kuriem 38 projekti tika
veiksmīgi realizēti. Ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā esošo valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu ievērojamo skaitu, ir svarīgi turpināt iesākto labo praksi, sniedzot visiem interesentiem
aktuālo informāciju par iespējām pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu restaurācijai vai atjaunošanai.
Nozīmīgs priekšnoteikums degradēto teritoriju un objektu sakārtošanai un dzīves vides kvalitātes uzlabošanai Rīgas pilsētas teritorijā ir Rīgas pilsētas pašvaldības ciešā sadarbība ar visām ES fondu 2014.2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.SAM “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” plānoto projektu “Rīgas Centrāltirgus kvartāla degradētās teritorijas revitalizācijas 1.kārta” un
“Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” īstenošanā iesaistītajām pusēm.
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Ņemot vērā, ka viena no RV14 prioritātēm ir pretplūdu pasākumu īstenošana ilggadēji applūstošās teritorijās, nepieciešams uzsākt un uzturēt dialogu ar zemes un citu nekustamo īpašumu īpašniekiem šajās
teritorijās. Svarīgi, lai atbildīgās institūcijas kā publisko vērtību uzturētājas, skaidrotu pretplūdu pasākumu īstenošanas nozīmi, brīdinot par iespējamajiem riskiem, ja tie netiks ieviesti, un motivējot iesaistīšanos to īstenošanā.
Nozīmīgs priekšnoteikums vējuzplūdu draudu novēršanai Bolderajā ir ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.SAM “Novērst plūdu un krasta
erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” plānotā projekta “Bolderājas pretplūdu pasākumu īstenošana” sekmīga īstenošana.

RV15 Laba vides kvalitāte
Pārskata periodā liela uzmanība tika pievērsta publiskās ārtelpas kvalitātes paaugstināšanai un pilsētas
iedzīvotāju nodrošināšanai ar dažādām atpūtas iespējām dabā, vienlaikus sekmējot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Atzinīgi vērtējami paveiktie darbi gan pilsētas esošo dabas un apstādījumu teritoriju sakārtošanas jomā, gan jaunu publiski pieejamu kultūras un atpūtas telpu radīšanā.
Grīziņkalna parka, Ziedoņdārza un Miera dārza revitalizācijas projektu īstenošana, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus, sniedza iespēju pilnībā atjaunot trīs ievērojamus galvaspilsētas parkus. Šie parki tagad kļuvuši daudz pievilcīgāki un ar plašākām atpūtas iespējām – nomainīts celiņu segums un soliņi,
atjaunoti bradājamie baseini, izveidoti kvalitatīvi bērnu rotaļu laukumi un veikta virkne citu nozīmīgu
uzlabojumu.
Jauna parka “Zaļā birzs” un Erevānas dārza izveide, kā arī Lucavsalas dienvidu daļas labiekārtošana ir
ieguvums īpaši tuvāko apkaimju iedzīvotājiem, kuriem būs vieta gan sportošanai, gan mierīgām pastaigām. Jaunās rekreācijas un aktīvās atpūtas zonas veidotas, domājot par visdažādāko sabiedrības grupu
vajadzībām – ģimenēm ar bērniem, aktīvās atpūtas cienītājiem, velobraucējiem, suņu īpašniekiem u.c.
Domājot par vides kvalitātes uzlabošanu ilgtermiņā, jārada iespēja īstenot ilgtspējīgus un mūsdienīgus
pilsētvides attīstības un pielāgošanas risinājumus, kas savu efektivitāti pierādījuši jau citās valstīs. Piemēram, palielināt apstādījumu daudzumu trokšņu piesārņojuma un lietusūdeņu mazināšanai, rosināt
ekoloģisku un ilgtspējīgu būvniecības materiālu, piemēram, ekoloģiskā bruģa izmantošanu u.tml.

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
Veicinot uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības administratīvajā teritorijā pārskata periodā, pašvaldības
uzmanība tika pievērsta gan pilsētā ilgstoši un sekmīgi strādājošajiem uzņēmumiem, gan topošajiem
komersantiem.
Rīgas ekonomiskās sadarbības veicināšanai ar ārvalstīm, pārskata periodā Rīgas pilsētas pašvaldība
līdzdarbojās Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas, Latvijas-Kazahstānas, Latvijas-Baltkrievijas, Rīgas-Maskavas un Rīgas-Minskas uzņēmēju forumu organizēšanā.
Lai veicinātu Latvijas pārtikas preču un citas produkcijas atpazīstamību un virzīšanu ārvalstu tirgos,
2014.gada septembrī Kazahstānas galvaspilsētas Astanas lielākajā tirdzniecības centrā “Han Šatir” notika “Rīgas marka” projekta atklāšana. Savukārt 2016.gadā maijā Minskā tika atvērts Latvijā ražoto preču veikals “Rižskij kutok”.
Piedaloties izstādēs “Tech Industry” un “MIPIM” Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošināja galvaspilsētas un
tajā strādājošo uzņēmumu starptautisko reprezentēšanu, informējot par pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskajiem mērķiem, attīstības prioritātēm, kā arī skaidrojot potenciālajiem investoriem par Rīgas pilsētas uzņēmējdarbības vides konkurētspēju un priekšrocībām.
Uzturot aktīvu dialogu ar esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, pārskata periodā Rīgas pilsētas
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pašvaldība īstenoja virkni atbalstošu, informatīvu un izglītojošu pasākumu – grantu programmas “Atspēriens” mentoru kluba aktivitātes un finanšu plānošanai veltīti semināri, konference “Kā būt konkurētspējīgam Rīgā? Biznesa atbalsta programmas un veiksmes stāsti”, seminārs “Mazā biznesa diena Rīgā
un visā Latvijā” u.c.
Lai radītu uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un veicinātu augstu ekonomisko aktivitāti pašvaldības administratīvajā teritorijā, pašvaldībai ir jāmeklē kompleksi risinājumi, kas paredz ciešākas sadarbības veidošanu
vairākās jomās, tostarp pilsētas teritorijas attīstības plānošanā.
Ņemot vērā Rīgas pilsētas ekonomikas nozaru struktūras pēc pievienotās vērtības sadalījumu, pašvaldībai būtu ieteicams pievērst lielāku uzmanību rūpniecības apakšnozaru attīstīšanai Rīgā. Pašvaldībai
būtu lietderīgi izvērtēt iespēju attīstīt industrializācijas programmu, tādējādi paplašinot ekonomikas nozaru struktūru un radot jaunas darba vietas. Pašvaldībai būtu ieteicams noteikt rūpniecības nozaru uzņēmumu attīstībai nepieciešamās teritorijas, kurās prioritāri būtu nepieciešami nodrošināt pašvaldības
atbalstu, ņemot par pamatu rūpniecības teritorijas, kurās jau šobrīd tiek novērota ražošanas objektu
ģeogrāfiskā koncentrācija, kā arī kādreiz saimnieciski izmantotas un apbūvētas teritorijas, kuras pašreiz
ir pamestas vai nepilnvērtīgi izmantotas. Nozīmīgs priekšnoteikums rūpniecības nozaru uzņēmumu attīstībai ir tehniskās infrastruktūras – transporta, sakaru, enerģētikas, ūdensapgādes u.c. pieejamība un
kvalitāte.
Pašvaldībai būtu ieteicams veicināt sadarbību ar augstskolām un vadošajiem zinātnes centriem, lai turpinātu veicināt uzņēmējdarbības Rīgā inovāciju līmeni un augstāku pievienotu vērtību.

RV17 Augoša daudzprofilu osta
Pārskata periodā ir noslēdzies Rīgas brīvostas vēsturē vērienīgākais attīstības projekts – “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”. 2015.gadā ekspluatācijā nodotā
Krievu salas infrastruktūras attīstības projekta ietvaros izbūvētie objekti – dziļūdens piestātnes, dzelzceļa parks ar pievedceļiem, iekšējie autoceļi un pievedceļi, kā arī inženierkomunikāciju tīkli ir ļoti nozīmīgs
priekšnoteikums Rīgas brīvostas attīstībai.
Rīgas brīvostas konkurētspējas stiprināšanai ir efektīvi jāizmanto Krievu salā izbūvētās infrastruktūras
kapacitāte un termināļu daudzfunkcionalitāte, t.i. iespējas pārkraut visu veidu beramkravu – akmeņogles, šķembas, metāllūžņus, granīta izstrādājumus utt. Strādājot ar dažādām kravām, Rīgas osta varēs
paaugstināt savu konkurētspēju salīdzinājumā ar Klaipēdas un Tallinas ostām.
Izmaiņas kravu apgrozījuma dinamikā pārskata periodā no 41,1 milj. t 2014.gadā līdz 37,7 milj. t 2016.
gadā ļauj secināt, ka Rīgas brīvostas vadošo pozīciju saglabāšanai un nostiprināšanai jūras kravu pārvadājumu nozarē ir jāmeklē jauni stratēģiskie risinājumi ģeopolitisko notikumu negatīvu seku mazināšanai,
jāturpina darbs pie jaunu klientu piesaistes, kravu plūsmas dažādošanas, kā arī ilgtermiņa līgumu noslēgšanas ar uzņēmējiem. Lai arī nākotnē kravu īpašnieki arvien biežāk izvēlētos Rīgas ostu jūras pārvadājumu veikšanai, jāturpina strādāt pie konkurētspējīgu priekšrocību radīšanas esošajiem un jaunajiem
klientiem, nodrošinot konkurētspējīgu servisu, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus ostas infrastruktūras
attīstībā un kuģu ceļa padziļināšanā u.c.

RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums
Ļoti sekmīgi tiek veicināti reklamēšanas un pilsētas popularizēšanas pasākumi tūristu un jaunu uzņēmēju piesaistei, kas rezultējas ar viesu skaita pieaugumu un Rīgas starptautisko atpazīstamību. No 2014.
līdz 2016.gadam tūrisma mītnēs apkalpoto personu skaits ir pieaudzis no 1,27 līdz 1,42 milj. jeb par 11%.
Dalība ikvienā no izstādēm vai kontaktbiržām veicina tūrisma attīstību Rīgas pilsētā, taču būtu nepieciešams regulāri veikt tūrisma tirgu diversifikāciju, t.i. piesaistīt jaunas valstis apmeklēt Rīgu.
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Kā viens no primārākajiem nākotnes darbiem Rīgas pilsētas pašvaldībai būtu kongresu, konferenču un
korporatīvo pasākumu organizēšanas vietu veidošana, līdz ar to radot iespēju palielināt darījuma tūrisma
plūsmu un viesnīcu noslogojumu.
Rīgā ir radīta un katru gadu pilnveidota ērta infrastruktūra tūristiem – modernizēts sabiedriskais transports (īpaši 22.autobuss, kas lidostas “Rīga” pasažierus nogādā uz pilsētas centru), veicināta publisko
tualešu pieejamība, uzstādīti ratiņu pacēlāji un nobrauktuves, tādējādi nodrošinot publiskās ārtelpas pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tūristiem ar bagāžu, ģimenēm ar bērnu ratiņiem, kā arī vecāka
gada gājuma cilvēkiem.
Rīgas Centrāltirgus ir saistošs apskates objekts pilsētas viesiem, kas vienlaikus ir neatņemama Rīgas
panorāmas daļa, tādēļ ļoti būtiski ir strādāt pie iesāktā, turpinot attīstīt šo objektu arī nākamajos gados,
tāpat kā Spīķeru kvartālu, tā arī Centrāltirgu un tā apkārtējo vidi padarīt patīkamāku un modernāku.
Jaunieviestās funkcijas, vizuālās un saturiskās pārmaiņas portālos www.liveriga.com un www.meetriga.
com padara tos saprotamākus un ērtāk lietojamus, lai iegūtu nepieciešamo informāciju, kas palielina iespēju kā galamērķi izvēlēties tieši Rīgu. Portāla www.liveriga.com apmeklētāju skaits ir pieaudzis no 1,7
milj. 2014.gadā līdz 2 milj. 2016.gadā.

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
Vērtējot to, kā pēdējā gada laikā ir mainījusies dzīve Rīgā Latvijas iedzīvotāju skatījumā, 2016.gadā 73%
no visiem aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem norādīja, ka, viņuprāt, dzīve Rīgā ir uzlabojusies un tikai 4%
respondentu bija pretējās domās. Latvijas iedzīvotāju skatījumā Rīgā īpaši patīk Vecrīga (36%) un pilsētas
zaļā zona, parki un meži (18%). Savukārt visbiežāk Latvijas iedzīvotāji norāda, ka Rīgā nepatīk sastrēgumi,
pārāk intensīva satiksme (21%), kā arī burzma, drūzma, pārāk daudz cilvēku (13%). Tāpat tika norādīts, ka
Latvijas iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta nav Rīga, galvenokārt, ir devušies uz Rīgu, lai iepirktos, apmeklētu
veikalus un tirdzniecības centrus (29%), apmeklētu radus, draugus un paziņas (28%).20
Lai arī pašvaldība apņēmusies sekmēt iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbā, iedzīvotāju vērtējums
2016.gadā par iespējām ietekmēt pašvaldības lēmumus ir zems – tikai 17%. Rīgas pilsētas pašvaldībai
jāpilnveido iedzīvotāju iesaiste šajā jomā.
A.Turlajas sniegtajā vērtējumā par 2015.gada pārskatu norādīts, ka ir svarīgi izdalīt tos sabiedrības iesaistes veidus un posmus plānošanā, kas nes lielākos rezultātus. Plaši uzdots jautājums, sniegs plašu
atbildi. Rīgas iedzīvotājam būtu skaidri jāsaprot, kas ir tas, ko var prasīt un sagaidīt no pašvaldības un kas
ir tas, kur pašvaldība nevar tieši juridiski iejaukties, un kas ir jādara pašiem iedzīvotājiem. Šo skaidrošanas darbu ir jāveic pašvaldībai (kampaņu veidā, sadarbojoties ar departamentiem).
Savukārt I.Vilkas sniegtajā vērtējumā par 2015.gada pārskatu norādīts, ka pēc e-pārvaldes vērtējuma
Rīga 2015.gadā ar 19,73 punktiem no 30 maksimāli iespējamiem ierindojās 1.vietā starp republikas pilsētām. Rīgas pilsētas pašvaldībai ir ievērojami lielāks sagatavoto pakalpojumu apraksts (e-pakalpojumi)
nekā citām republikas pilsētām. Rīga visaktīvāk izmanto vienoto publisko pakalpojumu portālu www.
latvija.lv, taču pēc elektroniski pieejamo veidlapu skaita un pēc elektroniskās korespondences īpatsvara,
tā ievērojami atpaliek no šajā ziņā līderpozīcijās esošajām pašvaldībām. Lai sasniegtu 2020.gadam nospraustos rezultātus, e-pakalpojumu pilnveidošanas tempi turpmākajos gados ir jākāpina.
Rīgas pilsētas budžeta plānošana virzīta uz vidēja termiņa (trīs gadu) budžeta plānošanas un īstenošanas cikla ieviešanu. Pilsēta spējusi nodrošināt nozīmīgu projektu īstenošanas finansēšanu, piemēram,
Salu tilta kompleksa atjaunošana un pārbūve, Grīziņkalna un tam piegulošā Miera dārza teritorijas revitalizācija u.c.

20

SIA “SKDS” pētnieciskais materiāls “Rīgas un citu lielāko pilsētu tēls Latvijas iedzīvotāju skatījumā”, 2016
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Ņemot vērā Programmā plānoto, nepieciešams aktīvāk pievērsties budžeta ieņēmumu bāzes palielināšanai, ieviešot jaunus ieņēmumu avotus. Valsts noteiktās pašvaldību saistību uzņemšanās politikas ietvaros pašvaldībai jāizskata iespēja paplašināt finanšu resursu piesaistes veidus, t.sk. pašvaldības vērtspapīru un citas finanšu piesaistes formas.
Rīgas pilsētas pašvaldība ir veicinājusi ārvalstu pilsētu sadarbību un sadraudzību veidošanu, kas sekmējusi Rīgas kā pilsētas atpazīstamību un starptautisko konkurētspēju.
Savukārt jauno plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros ir notikusi sadarbība ar Rīgas plānošanas reģionu un Rīgai pieguļošajām pašvaldībām, lūdzot sniegt priekšlikumus dokumentu izstrādei, sniegt viedokli par izstrādātajām redakcijām, kā arī sniegt nosacījumus un atzinumus pieguļošo pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādei. Taču nepieciešams pilnveidot Rīgas un apkārtējo pašvaldību sadarbību Rīgas
metropoles areālā, kas ir neizmantota iespēja ar potenciālu nākotnē, konsolidējot resursus, kopīgi risināt
sociālekonomiskās problēmas kā Rīgā, tā Pierīgā.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors
Dz.Balodis
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IZMANTOTO INFORMĀCIJAS AVOTU SARAKSTS
NORMATĪVIE AKTI

INTERNETA RESURSI

yy Izglītības likums
yy Jaunatnes likums

yy Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens”

PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

www.autoosta.lv
yy Informatīvais portāls Latvijas reitingi
www.reitingi.lv
yy Lattelecom Rīgas maratons
www.lattelecomrigasmaratons.lv
yy Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
www.lnmm.lv
yy Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
www.president.lv
yy Nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
www.meetriga.com
yy Rail Baltica dzelzceļa transporta projekts
http://railbaltica.info
yy Rīgas brīvostas pārvalde
www.rop.lv
yy Rīgas dome
https://pasvaldiba.riga.lv; www.riga.lv
yy Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
www.iksd.riga.lv; www.kultura.riga.lv
yy Rīgas domes Īpašuma departaments
www.rdid.lv; www.grausti.riga.lv
yy Rīgas domes Labklājības departaments
www.ld.riga.lv; www.veseligsridzinieks.lv
yy Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
www.rdpad.lv; www.investeriga.lv
yy Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris”
www.kopnica.lv
yy Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības
kultūras pils “Ziemeļblāzma”
http://ziemelblazma.riga.lv
yy Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”
www.rea.riga.lv
yy Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
www.rigasgaisma.lv
yy Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta
birojs”
www.arhitekts.riga.lv
yy Rīgas pašvaldības policija
http://rpp.riga.lv
yy Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGAS DĪZELIS DG”
http://www.rigasdizelis.lv
yy Valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga””
http://www.riga-airport.com

yy Rīgas pilsētas darba ar jaunatni programma 2014.-2018.

gadam. Rīga: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departaments, 2014.
yy Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības veselības
stratēģija “Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” 2012.-2021.
gadam. Rīga: Rīgas domes Labklājības departaments,
2014.

GADAGRĀMATAS, PĀRSKATI UN ZIŅOJUMI

yy Akciju sabiedrības “Rīgas starptautiskā autoosta”

2015.gada pārskats. Rīga: Akciju sabiedrība “Rīgas
starptautiskā autoosta”, 2016.
yy Akciju sabiedrības “Rīgas starptautiskā autoosta”
2014.gada pārskats. Rīga: Akciju sabiedrība “Rīgas
starptautiskā autoosta”, 2015.
yy Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
gadagrāmata 2015. Rīga: Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departaments, 2016.
yy Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
gadagrāmata 2014. Rīga: Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departaments, 2015.
yy Rīgas domes Labklājības departamenta gadagrāmata
“Sociālā sistēma un veselības aprūpe 2015.gadā”. Rīga:
Rīgas domes Labklājības departaments, 2016.
yy Rīgas domes Labklājības departamenta gadagrāmata
“Sociālā sistēma un veselības aprūpe 2014.gadā”. Rīga:
Rīgas domes Labklājības departaments, 2015.
yy Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga””
gadagrāmata – 2016. Rīga: Valsts akciju sabiedrība
“Starptautiskā lidosta “Rīga””, 2017.
yy Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga””
gadagrāmata – 2015. Rīga: Valsts akciju sabiedrība
“Starptautiskā lidosta “Rīga””, 2016.

SABIEDRISKO APTAUJU REZULTĀTI, PĒTĪJUMI

yy Aptauja, t.sk. pētījums par Rīgas iedzīvotāju

apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā
notiekošajiem procesiem. Rīga: pretendentu apvienība:
SIA “Aptauju Centrs” un SIA “Excolo Latvia”, 2016.gada
jūlijs – augusts.
yy Pētnieciskais materiāls “Rīgas un citu lielāko pilsētu tēls
Latvijas iedzīvotāju skatījumā”, SIA “SKDS”, 2016.

www.pv.lv

yy Akciju sabiedrība “Rīgas starptautiskā autoosta”
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IZMANTOTO INFORMĀCIJAS AVOTU SARAKSTS
IESAISTĪTĀS RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
PĀRVALDES STRUKTŪRVIENĪBAS
UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS

yy Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”
yy Nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
yy Rīgas Austrumu izpilddirekcija
yy Rīgas bāriņtiesa
yy Rīgas brīvostas pārvalde
yy Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
yy Rīgas domes Ārlietu pārvalde
yy Rīgas domes Finanšu departaments
yy Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
yy Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
yy Rīgas domes Īpašuma departaments
yy Rīgas domes Labklājības departaments
yy Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
yy Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
yy Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
yy Rīgas domes Satiksmes departaments
yy Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
yy Rīgas pilsētas būvvalde
yy Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
yy Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Rīgas satiksme”
yy Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”
yy Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
yy Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”
yy Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta
birojs”
yy Rīgas pašvaldības policija
yy Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
yy Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu
pārvaldnieks”
yy Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas pilsētbūvnieks”

NOZARU EKSPERTI

yy Edīte Alksne,

Rīgas Uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece

yy Iveta Reinholde,

Dr.sc.pol., Latvijas Universitātes asociēta profesore
yy Līva Stūrmane,
SIA “Oxford Research Baltic’s” eksperte
yy Sarmīte Barvika,
Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes
pētniece
yy Vilma Selecka,
Mg SD, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Resursu
un Kompetences centra speciāliste

IZSTRĀDĀTĀJI

yy Dzintars Balodis,

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors

yy Armands Krūze,

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs
yy Agnese Gūtmane,
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības
nodaļas vadītāja
yy Jurijs Grizāns,
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības
nodaļas galvenais projektu vadītājs, nodaļas vadītāja
vietnieks
yy Anta Leite,
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības
nodaļas galvenā projektu vadītāja
yy Elīna Lomanovska,
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības
nodaļas galvenā projektu vadītāja

yy Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas ūdens”
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FOTOGRĀFIJU AVOTU SARAKSTS
PRV1 KVALITATĪVA UN MŪSDIENĪGA IZGLĪTĪBA

RV5 DAUDZVEIDĪGAS SPORTA IESPĒJAS

1.1.att., 1.2.att.

Rīgas domes Īpašuma
departaments

5.1.att., 5.3.att.,
5.4.att.

Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departaments

1.3.att., 1.4.att.,
1.7.att., 1.8.att.

Rīgas domes Sabiedrisko
attiecību nodaļa

5.2.att.

Rīgas domes tīmekļa vietne:
www.riga.lv

1.5.att., 1.6.att.

Rīgas domes Īpašuma
departaments

5.5.att., 5.6.att.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija

1.9.att., 1.10.att.,
1.11.att., 1.12.att.

Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departaments

RV2 ATBALSTS JAUNATNES PAŠINICIATĪVAI
UN ORGANIZĒTAJAM BRĪVAJAM LAIKAM
2.1.att., 2.2.att.,
2.3.att., 2.4.att.,
2.5.att., 2.6.att.

Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris”

RV3 ATPAZĪSTAMA UN
IESAISTOŠA KULTŪRVIDE
3.1.att., 3.2.att.

Rīgas domes Īpašuma
departaments

3.3.att., 3.13.att.

Rīgas domes Sabiedrisko
attiecību nodaļa

3.4.att.

Rīgas pašvaldības kultūras
iestāžu apvienības kultūras pils
“Ziemeļblāzma”

3.5.att., 3.6.att.

Rīgas Austrumu izpilddirekcija

3.7.att., 3.8.att.,
3.9.att., 3.10.att.,
3.11.att.

Rīgas pašvaldības aģentūra
“Rīgas pieminekļu aģentūra”

3.12.att.

Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments

3.14.att., 3.15.att., Rīgas domes Izglītības, kultūras
3.16.att.
un sporta departaments

RV4 SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJA
UN ATBALSTS ĢIMENĒM
4.1.att., 4.2.att.

Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departaments

4.3.att.

Rīgas domes Labklājības
departaments

4.4.att.

Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departaments

4.5.att., 4.6.att.

Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā
tīmekļa vietne:
www.veseligsridzinieks.lv

RV6 UZ PREVENTĪVU DARBĪBU
VĒRSTA VESELĪBAS APRŪPE
6.1.att., 6.2.att.,
6.3.att., 6.4.att.,
6.5.att., 6.6.att.,
6.7.att., 6.8.att.

Rīgas domes Sabiedrisko
attiecību nodaļa

6.9.att., 6.10.att.

Rīgas domes Labklājības
departaments

RV7 IEKĻAUJOŠA UN AKTIVITĀTI
MOTIVĒJOŠA SOCIĀLĀ SISTĒMA
7.1.att.

Rīgas domes Labklājības
departaments

7.2.att.

Rīgas pilsētas pašvaldības
portāla tīmekļa vietne:
https://pasvaldiba.riga.lv

RV8 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
8.1.att., 8.2.att.,
8.3.att., 8.4.att.

Rīgas pašvaldības policija

8.5.att., 8.6.att.,
8.7.att., 8.8.att.

Rīgas pašvaldības aģentūra
“Rīgas gaisma”

RV9 KVALITATĪVA DZĪVESVIDE
UN PIEEJAMS MĀJOKLIS
9.1.att.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Rīgas namu pārvaldnieks”

9.2.att.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

9.3.att., 9.4.att.,
9.5.att., 9.6.att.,
9.7.att., 9.8.att.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Rīgas pilsētbūvnieks”

9.9.att., 9.10.att.

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas
pilsētas arhitekta birojs”
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FOTOGRĀFIJU AVOTU SARAKSTS
RV10 ĒRTA STARPTAUTISKĀ SASNIEDZAMĪBA

RV15 LABA VIDES KVALITĀTE

10.1.att., 10.2.att.

Rail Baltica dzelzceļa transporta
projekta materiāli

10.3.att.

Valsts akciju sabiedrība
“Starptautiskā lidosta “Rīga””

10.4.att., 10.5.att.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“RĪGAS DĪZELIS DG”

15.1.att., 15.2.att.,
15.3.att., 15.4.att.,
15.5.att., 15.6.att.,
15.7.att., 15.8.att.,
15.15.att.,
15.16.att.,
15.17.att.,
15.18.att.

10.6.att.

Akciju sabiedrība
“Pasažieru vilciens”

15.9.att., 15.10.att.,
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
15.12.att.

10.7.att., 10.8.att.

Akciju sabiedrība “Rīgas
starptautiskā autoosta”

15.11.att.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību
nodaļa

15.13.att., 15.14.
att.

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

PRV11 LĪDZSVAROTA SATIKSMES
INFRASTRUKTŪRA UN ORGANIZĀCIJA
11.1.att., 11.2.att., Rīgas pašvaldības sabiedrība
11.3.att., 11.4.att., ar ierobežotu atbildību “Rīgas
11.5.att., 11.6.att. satiksme”
11.7.att., 11.8.att., Rīgas domes Satiksmes
11.9.att., 11.10.att. departaments
11.11.att.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Rīgas namu pārvaldnieks”

11.12.att.

Nora Kreveņa, www.riga.lv

RV12 INFRASTRUKTŪRAS UN KOMUNĀLO
PAKALPOJUMU UZLABOŠANA
12.1.att., 12.2.att., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
12.3.att., 12.4.att. “Rīgas ūdens”
12.5.att., 12.6.att.

Nora Kreveņa, www.riga.lv

RV13 PLAŠA ENERGOEFEKTIVITĀTES
ĪSTENOŠANA
13.1.att., 13.2.att.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Rīgas namu pārvaldnieks”

RV14 PILSĒTAS SPECIFISKO TERITORIJU
JAUTĀJUMU RISINĀŠANA
14.1.att., 14.2.att.

Rīgas domes Mājokļu un vides
departaments

14.3.att.

Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments

14.4.att.

Rīgas domes Sabiedrisko
attiecību nodaļa

14.5.att., 14.6.att.,
14.7.att., 14.8.att.,
Rīgas domes Īpašuma
14.9.att., 14.10.att.,
departaments
14.11.att.,
14.12.att.

Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments

PRV16 LABVĒLĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
UN AUGSTA EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE
16.1.att., 16.2.att.,
Rīgas domes Pilsētas attīstības
16.3.att., 16.4.att.,
departaments
16.5.att., 16.6.att.

RV17 AUGOŠA DAUDZPROFILU OSTA
17.1.att., 17.2.att.,
17.3.att., 17.4.att., Rīgas brīvostas pārvalde
17.5.att., 17.6.att.

RV18 MĒRĶTIECĪGS TŪRISMA PIEDĀVĀJUMS
18.1.att., 18.3.att., Nodibinājuma “Rīgas Tūrisma
18.5.att.
Attīstības Birojs”
18.2.att., 18.4.att.,
Rīgas domes Ārlietu pārvalde
18.6.att.

RV19 EFEKTĪVA, ATBILDĪGA UN
UZ DAUDZPUSĒJU SADARBĪBU
VĒRSTA PĀRVALDĪBA
19.1.att.

Rīgas pašvaldības sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “Rīgas
satiksme” tīmekļa vietne:
www.rigassatiksme.lv

19.2.att..

Rīgas pilsētas pašvaldības tīmekļa
vietne: www.riga.lv

19.3.att., 19.4.att.,
Rīgas domes Pilsētas attīstības
19.5.att., 19.6.att.,
departamenta tīmekļa vietne:
19.7.att., 19.8.att.,
www.rdpad.lv
19.9.att., 19.10.att.
19.11.att.

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas
enerģētikas aģentūra”

19.12.att.

Rīgas domes Ārlietu pārvalde
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PAR PROJEKTU UN PASĀKUMU ĪSTENOŠANU
ATBILDĪGĀS IESTĀDES
PRV1 KVALITATĪVA UN MŪSDIENĪGA IZGLĪTĪBA
Pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” ēkas atjaunošana
J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas pārbūve
Rīgas 84.vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas laukuma izveidošana
Prakses vietu nodrošināšana Rīgas Celtniecības koledžas studentiem –
topošajiem restaurācijas speciālistiem Rīgas Brāļu kapos

Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departaments
Rīgas domes Īpašuma departaments
Rīgas pašvaldības aģentūra
“Rīgas pieminekļu aģentūra”

RV2 ATBALSTS JAUNATNES PAŠINICIATĪVAI UN ORGANIZĒTAJAM BRĪVAJAM LAIKAM
Rīgas jauniešu centra “Kaņieris” darbība

Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departaments

RV3 ATPAZĪSTAMA UN IESAISTOŠA KULTŪRVIDE
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Kr.Valdemāra ielā 10A pārbūve
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Kr.Valdemāra ielā 10A restaurācija
un infrastruktūras uzlabošana

Rīgas domes Īpašuma departaments

Kultūras pils “Ziemeļblāzma” pārbūve un restaurācija
Mazjumpravas muižas kultūrvēsturiskās teritorijas atjaunošana
un labiekārtošana
Pieminekļu integrācijas veicināšana pilsētvidē un sabiedriskajā apritē
Rīgas Brāļu kapu restaurācija un atjaunošana
RD vadības 20.janvārī rīkotas pieņemšanas bojā gājušo un
ievainoto barikāžu dalībnieku tuviniekiem organizēšana
RD svinīgās sēdes 18.novembrī organizēšana

Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas pašvaldības aģentūra
“Rīgas pieminekļu aģentūra”
Rīgas domes Sabiedrisko
attiecību nodaļa

RV4 SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJA UN ATBALSTS ĢIMENĒM
NVO nama Rīgā izveidošana
Projektu konkursa apkaimju iniciatīvu atbalstam izveidošana
Projekts “Būsim aktīvi! – Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības
mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā”

Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departaments
Rīgas domes Labklājības
departaments

RV5 DAUDZVEIDĪGAS SPORTA IESPĒJAS
Slēpošanas trases, Purvciemā, Lielvārdes ielā 141 izveidošana
Atbalsta programmas Rīgas sporta veterānu organizācijām uzsākšana
Jaunu sporta laukumu izveidošana pie Rīgas Juglas vidusskolas,
Rīgas 22.vidusskolas un Rīgas 84.vidusskolas
Reģionālā sporta centra “Ķengarags” darbības nodrošināšana
Daugavas promenādes veloceļa pagarinājums
500 metru garumā Ķengarags-Rumbula

Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departaments
Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departaments
Rīgas domes Īpašuma departaments
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
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PAR PROJEKTU UN PASĀKUMU ĪSTENOŠANU
ATBILDĪGĀS IESTĀDES
RV6 UZ PREVENTĪVU DARBĪBU VĒRSTA VESELĪBAS APRŪPE
Rīgas 1.slimnīcas atjaunošana
Rīgas veselības centra filiāles “Imanta” ēkas būvniecība
Rīgas Dzemdību nama remontdarbi un veselības aprūpes
infrastruktūras pilnveidošana

Rīgas domes Labklājības
departaments
Rīgas domes Īpašuma
departaments

Rīgas 2.slimnīcas atjaunošana

RV7 IEKĻAUJOŠA UN AKTIVITĀTI MOTIVĒJOŠA SOCIĀLĀ SISTĒMA
Patversmes Eiženijas ielā 1 atjaunošana
Paplašinātas Rīgas iedzīvotāju iespējas saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojumu

Rīgas domes Labklājības
departaments

RV8 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Rīgas pašvaldības policijas mobilās lietotnes – aplikācijas izstrāde,
ieviešana un uzlabošana

Rīgas pašvaldības policija

Rīgas pašvaldības policijas Instruktoru vienības izveidošana
Ārējā apgaismojuma ierīkošana Lucavsalas promenādē, Lusavsalas parkā,
Uzvaras parkā, Erevānas dārzā, Daugavas promenādē un Dārziņu
apkaimes teritorijā

Rīgas pašvaldības aģentūra
“Rīgas gaisma”

RV9 KVALITATĪVA DZĪVES VIDE UN PIEEJAMS MĀJOKLIS
Trīs sociālo dzīvojamo ēku ar veselības centru “Imanta” un Rīgas Sociālā
dienesta telpām būvniecība Imantas 8.līnijā 1 būvniecība
Dzīvojamās ēkas Ieriķu ielā 28 atjaunošana

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Rīgas pilsētbūvnieks”

Sociālās dzīvojamās ēkas Aglonas ielā 35 k-1 pārbūve
Rotaļu konstrukcijas “Kuģis” ierīkošana Ķīpsalas peldvietas teritorijā

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

Jauna uzkopšanas modeļa ieviešana SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Rīgas namu pārvaldnieks”

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

Rīgas domes Mājokļu un vides
departaments

Ikgadējās Rīgas pilsētas arhitekta Reinholda Šmēlinga piemiņas konferences:
“Rīgas mājokļu vide: jaunie arhitektūras horizonti”, “Vecrīgas reģenerācija: vai
vecpilsētai būtu jāpielāgojas laikam?”, “Kā labi sajusties Rīgā?”

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas
pilsētas arhitekta birojs”

RV10 ĒRTA STARPTAUTISKĀ SASNIEDZAMĪBA
Rail Baltica dzelzceļa transporta projekts
Starptautiskās lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstība
Starptautiskās lidostas “Rīga” ziemeļu termināļa izbūve
19 “DR1A” sērijas dīzeļvilcienu vagonu modernizācija
Vilciena e-biļešu tirdzniecības infrastruktūras attīstība

Valsts kapitālsabiedrība
“Eiropas Dzelzceļa līnijas”
Valsts akciju sabiedrība
“Starptautiskā lidosta “Rīga””

Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens”
98

PAR PROJEKTU UN PASĀKUMU ĪSTENOŠANU
ATBILDĪGĀS IESTĀDES
RV10 ĒRTA STARPTAUTISKĀ SASNIEDZAMĪBA
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma
tehniskā projekta / būvprojekta izstrāde
Autoostas pasažieru galerijas aizstiklošana, pagraba siltināšana
un āra kafejnīcas atjaunošana 2.stāva terasē
Pašapkalpošanas biļešu terminālu uzstādīšana autoostas ēkā

Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments
Akciju sabiedrība “Rīgas
starptautiskā autoosta”

PRV11 LĪDZSVAROTA SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA UN ORGANIZĀCIJA
Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pārbūves 1.kārta
Pilsētas ielu seguma periodiska atjaunošana: Krišjāņa Barona iela posmā
no Aspazijas bulvāra līdz Brīvības ielai

Rīgas domes Satiksmes departaments

Pilsētas ielu seguma periodiska atjaunošana: Brīvības iela posmā
no Raiņa bulvāra līdz Juglas ielai
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu tehnoloģiju ieviešana
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Rīgas namu pārvaldnieks”

Pilsētas videi draudzīgu trolejbusu un autobusu iegāde

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

RV12 INFRASTRUKTŪRAS UN KOMUNĀLO PAKALPOJUMU UZLABOŠANA
Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta
Kanalizāciju sūkņu staciju atjaunošana Flotes ielā 1 un Ūdeļu ielā 4

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Rīgas ūdens”

RV13 PLAŠA ENERGOEFEKTIVITĀTES ĪSTENOŠANA
Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts daudzdzīvokļu
dzīvojamajā mājā A.Dombrovska ielā 49

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Rīgas namu pārvaldnieks”

RV14 PILSĒTAS SPECIFISKO TERITORIJU JAUTĀJUMU RISINĀŠANA
Rīgas pilsētas atkritumu izgāztuves “Kleisti” rekultivācija

Rīgas domes Mājokļu
un vides departaments

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava
ielas izgāztuves nr.01944/675/PV rekultivācija

Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments

Vidi degradējošo būvju sakārtošanas pasākumu īstenošana

Rīgas domes Īpašuma departaments

RV15 LABA VIDES KVALITĀTE
Grīziņkalna un tam piegulošā Miera dārza teritorijas revitalizācija
Būvprojekta izstrāde objektam “Āfrikas savanna”

Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments

Aldara parka rekonstrukcija (metu konkurss, būvprojekta izstrāde)
Jauna parka “Zaļā birzs” ierīkošana un labiekārtošana
Erevānas dārza ierīkošana
Lucavsalas dienvidu daļas labiekārtošana

Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
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PAR PROJEKTU UN PASĀKUMU ĪSTENOŠANU
ATBILDĪGĀS IESTĀDES
PRV16 LABVĒLĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE UN AUGSTA EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE
Grantu programmas “Atspēriens” īstenošana
Konferences “Kā būt konkurētspējīgam Rīgā? Biznesa atbalsta
programmas un veiksmes stāsti” organizēšana
Iniciatīvas “Mazā biznesa diena” īstenošana

Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments

Izstādes “Tech Industry” organizēšana
Rīgas pilsētas un tajā strādājošo uzņēmumu reprezentācijas
nodrošināšana izstādē “MIPIM”

RV17 AUGOŠA DAUDZPROFILU OSTA
Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu
pārcelšanai no pilsētas centra

Rīgas brīvostas pārvalde

RV18 MĒRĶTIECĪGS TŪRISMA PIEDĀVĀJUMS
Projekts “Dalība Ziemassvētku festivālā Briselē”
Starptautiska tūrisma filmu festivāla “Tourfilm Riga” organizēšana
Pasaules Gastronomijas pilsētu apvienības “Dèlice” sanāksmes organizēšana

Rīgas domes Ārlietu pārvalde

Projekts “Brussels Tram Experience”
Projekts “Rīga. Pilsēta labai garšsajūtai”

Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs

RV19 EFEKTĪVA, ATBILDĪGA UN UZ DAUDZPUSĒJU SADARBĪBU VĒRSTA PĀRVALDĪBA
Iedzīvotāju līdzdalības pasākumi “Apkaimju gids”
ITI projektu iesniegumu atlases nodrošināšana

Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments

Rīgas teritorijas plānojuma un tematisko plānojumu izstrāde

“Skolēna e-kartes” izmantošanas iespēju paplašināšana

Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departaments
Rīgas domes Informāciju
tehnoloģiju centrs
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

Trīs gadu budžeta ieviešana

Rīgas domes Finanšu departaments

ES Reģiona komitejas COTER izbraukuma konferences organizēšana Rīgā

Rīgas domes Ārlietu pārvalde
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