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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 

 
% procenti 

AI Rīgas Austrumu izpilddirekcija 

Attīstības programma Rīgas attīstības programma 2014.–2020.gadam 

AS akciju sabiedrība 

ASV Amerikas Savienotās Valstis 

AVS automātiskā vadības sistēma 

ĀTI ārvalstu tiešās investīcijas 

BJR Baltijas jūras reģions 

Būvvalde Rīgas pilsētas būvvalde 

CO oglekļa oksīds 

CO2 oglekļa dioksīds 

CSDD Ceļu satiksmes drošības direkcija 

CSNg ceļu satiksmes negadījums 

CSP Centrālā statistikas pārvalde 

CVK Centrālā vēlēšanu komisija 

dB decibeli 

DC Dienas centrs 

DN diametrs 

EKG Eiropas kultūras galvaspilsēta 

ES Eiropas Savienība 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

ESKO enerģijas servisa kompānijas 

EUR Eiropas Savienības valūta euro 

Eurostat Eiropas Savienības Statistikas birojs 

g. gads 

gs. gadsimts 

GWh gigavatstunda 

ha hektārs 

iedz. iedzīvotāji 

IIN iedzīvotāju ienākuma nodoklis 



 

5 

 

IKP iekšzemes kopprodukts 

IKT informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

IM ilgtermiņa attīstības mērķis  

izpilddirekcijas Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas 

KAVIS Klientu attiecību vadības informācijas sistēma 

kuģa GT bruto tonnas vienība (no angļu valodas –   gross tonnage) 

kW kilovats 

LED gaismu izstarojoša diode 

LR Latvijas Republika 

LR EM Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija 

Ls Latvijas Republikas valūta lats 

m.g. mācību gads 

milj. miljons 

MK Latvijas Republikas Ministru kabinets 

MW megavats 

MWh megavatstundas 

NAP Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam 

NO2 slāpekļa dioksīds 

NĪN nekustamā īpašuma nodoklis 

Nr. numurs 

p.k. pēc kārtas 

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVD Nacionālais veselības dienests 

NVO nevalstiskā organizācija 

NVS Neatkarīgo Valstu Sadraudzības dalībvalstis 

Pārskats ikgadējs pārskats par Stratēģijas un Attīstības programmas ieviešanu 

PB pašvaldības budžets 

PET polietilēntereftalāts 

PI Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija 

PII pirmsskolas izglītības iestāde 

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PL privātie līdzekļi 

PRV prioritārais rīcības virziens 
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PVA primārā veselības aprūpe 

RD Rīgas dome 

RD ĀP Rīgas domes Ārlietu pārvalde 

RD FD Rīgas domes Finanšu departaments 

RD IKSD Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 

RD ITC Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs 

RD ĪD Rīgas domes Īpašuma departaments 

RD LD Rīgas domes Labklājības departaments  

RD MVD Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

RD PAD Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments  

RD SD Rīgas domes Satiksmes departaments 

REA Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” 

RIIMC Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 

RP BJC Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs 

RP SIA Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

RPA Rīgas pašvaldības aģentūra 

RPP Rīgas pašvaldības policija 

RSD Rīgas Sociālais dienests 

RTAB nodibinājums „Rīgas Tūrisma attīstības birojs” 

RV rīcības virziens 

RVC Rīgas vēsturiskais centrs 

SAC sociālās aprūpes centrs 

SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SPKC Slimību profilakses un kontroles centrs 

Stratēģija Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 

SUS Stratēģijas un Attīstības programmas uzraudzības sistēma 

t tonna 

TEN–T  Eiropas transporta tīkls 

tūkst. tūkstotis 

UEFA Eiropas Futbola asociāciju savienība 

UNESCO Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija 

ŪTSSD ūdens tīklu sūkņu stacijas dienests 

VAS valsts akciju sabiedrība 
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VB valsts budžets 

VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

ZGT zemās grīdas tramvajs 

ZI Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija 
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IEVADS 

 
Attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu 
kopums Stratēģijā izvirzīto uzstādījumu un mērķu sasniegšanai. 

Attīstības programmas tiesisko pamatu veido: 
- likums „Par pašvaldībām”; 
- Attīstības plānošanas sistēmas likums (2008.g.); 
- Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011.g.); 
- MK 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 
- MK 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”; 
- citi normatīvie akti un RD 05.07.2011. lēmums Nr.3385 „Par Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu un Rīgas ilgtermiņa 

attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam aktualizāciju”. 

Attīstības programma ir izstrādāta, ievērojot Stratēģijā noteiktos mērķus un prioritātes un izvērtējot nacionālā līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona un 
apkārtējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus (sk. 1.attēlu). 
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 1.attēls 

Attīstības programmas vieta integrētās attīstības plānošanas sistēmā 
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Attīstības programma izstrādāta, pamatojoties uz pašreizējās situācijas raksturojumu (Pielikums). Attīstības programmas izstrādes ietvaros izvērtēti iepriekš 
spēkā esošās Rīgas attīstības programmas 2010.–2013.gadam uzstādījumi un saglabāta aktuālo uzstādījumu pēctecība, kā arī tā papildināta ar aktualitātēm. 
Attīstības programmas izstrādē izmantoti arī SUS ietvaros sagatavotie Pārskati par Stratēģijas un Attīstības programmas īstenošanu no 2006. līdz 2013.g., 
regulāro pilsētas iedzīvotāju socioloģisko aptauju dati, virkne dažādu pašvaldības pasūtītu un citu pētījumu, tāpat izmantoti Stratēģijas un Attīstības 
programmas izstrādes gaitā notikušajos semināros, darba grupās, apspriedēs un publiskajās diskusijās paustie viedokļi, kā arī RD iestāžu un struktūrvienību 
iesūtītie materiāli. 

 

Attīstības programmas dokumenta struktūru veido piecas nodaļas.  

Pirmajā nodaļā ir vispārīgs apraksts par Rīgu. Otrajā nodaļā ir aprakstīta Attīstības programmas sasaiste ar Stratēģiju un tajā sniegtajiem pilsētas ilgtermiņa 
attīstības uzstādījumiem. Trešajā nodaļā ir raksturoti deviņpadsmit rīcības virzieni. Katra rīcības virziena raksturojums ietver: 

- rīcības virziena ietekmi uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu; 
- priekšrocības un trūkumus; 
- pašvaldības apņemšanos 2014.–2020.gada periodā; 
- sagaidāmos rezultātus; 
- prioritātes un galvenos principus; 
- uzdevumus. 

Ceturtajā nodaļā ir ietverts rīcības plāns un investīciju plāns. Piektajā nodaļā ir aprakstīta Stratēģijas īstenošanas uzraudzība. 

Atšķirībā no iepriekšējās Rīgas attīstības programmas (Rīgas attīstības programma 2010.–2013.gadam) jaunajā Attīstības programmā ir ieviesti rīcības 
virzieni, kas kalpo par Stratēģijas un Attīstības programmas saistošo daļu un attēlo pašu rīcības virzienu integrālo ietekmi uz katra stratēģiskā mērķa 
īstenošanu, nevis mērķu un uzdevumu pakārtošanu konkrētam attīstības balstam.  

RD, apstiprinot Attīstības programmu, vienojas ar sabiedrību par pilsētas nākotnes redzējumu un pauž apņemšanos sasniegt vidēja termiņa uzstādījumus, 
ievērojot arī Stratēģijā paustos ilgtermiņa principus, nostādnes un vadlīnijas. 

Attīstības programma ir pašvaldības darba instruments, īstenojot pasākumus un projektus, kā arī pilsētas nozaru un jomu detalizētākai plānošanai. 

Attīstības programmas veiksmīgas īstenošanas priekšnosacījums ir integrēta plānošana, sabiedrības iesaiste un interešu sabalansēšana. 
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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR RĪGU 

 
Rīga ieņem būtisku lomu Latvijas valsts attīstībā, ko ietekmējusi gan vēsturiskā virzība, gan izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums. Neapšaubāmus pienākumus 
uzliek Rīgas kā Latvijas galvaspilsētas statuss – Rīgai jāuzņemas dažādu valstiski un starptautiski nozīmīgu pasākumu organizēšana, jārūpējas par Rīgas un 
Latvijas iedzīvotāju labklājību, veselību un izglītību, kā arī jāsniedz ieguldījums valsts ekonomikas veicināšanā.  

Pastāv vairāki izaicinājumi, kas tuvākajā laikā Rīgas pilsētai ir jārisina, lai tā varētu turpināt sekmīgi pilnveidoties. Kā vienu no būtiskākajām problēmām var 
minēt iedzīvotāju skaita samazināšanos – 2013.gadā to skaits nedaudz pārsniedz 643 000. Iedzīvotāju skaita samazinājums Rīgā skaidrojams gan ar finanšu 
krīzes sekām, gan ar iedzīvotāju pārcelšanos uz Pierīgas pašvaldībām, Rīgu izvēloties tikai kā darba, atpūtas un izglītības vietu.   

Lai veicinātu iedzīvotāju atgriešanos Rīgā, nepieciešams nodrošināt atbilstošu dzīves kvalitāti, t.sk. kvalitatīvu un pieejamu mājokli, infrastruktūras un 
komunālo pakalpojumu nodrošinājumu, pieejamas zaļās teritorijas un ūdeņus, kā arī augstu vides kvalitāti. Šobrīd Rīgā pakāpeniski tiek renovētas 
daudzdzīvokļu mājas, ir atsākta jaunu mājokļu būvniecība, turklāt iedzīvotājiem pieejamas sociālās dzīvojamās mājas un sociālās īres mājas. Būtisks mājokļu 
kvalitātes rādītājs ir komunālo pakalpojumu nodrošinājums dzīvojamajās ēkās. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ir pieejamas vairāk 
nekā 90% Rīgas iedzīvotāju, tomēr tās netiek atjaunotas vajadzīgajā apjomā, kā arī vēl joprojām atsevišķām mājām tās nav pieslēgtas, kaut arī ir pieejamas. 

Skatoties pēc zaļo teritoriju platības, Rīga uzskatāma par vienu no zaļākajām galvaspilsētām Eiropā. Rīgā ir daudz dažādu zaļo teritoriju – parki, mežaparki, 
skvēri u.c., tās tiek uzturētas un pakāpeniski atjaunotas. Lai varētu sekot līdzi un kontrolēt gaisa kvalitāti un trokšņa līmeni, pilsētā regulāri tiek veikts gaisa 
kvalitātes monitorings un izstrādāta Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskā karte. Tuvākajā laikā nepieciešams rast risinājumu autotransporta plūsmas 
mazināšanai Rīgas centrā, jo autotransports ir galvenais gaisa piesārņotājs un trokšņa avots, un vietām tiek pārsniegti pieļaujamie rādītāji.     

Ikdienā uzņemot lielu skaitu svārstmigrantu, Rīgas infrastruktūra nolietojas straujāk, turklāt augstā satiksmes intensitāte joprojām rada sastrēgumus ielās. 
Jau tuvākajā nākotnē jāveic satiksmes reorganizācija, par prioritāti izvēloties hierarhiju: gājējs–velobraucējs–sabiedriskais transports–privātais 
autotransports. Tramvajam jākļūst par nozīmīgāko sabiedriskā transporta pārvietošanās veidu, tādēļ nepieciešams uzlabot tramvaju līniju tīklu. 
Nepieciešami ieguldījumi ielu un ceļu tīkla kvalitātes un pieejamības uzlabošanā, atvēlot vairāk īpašo joslu sabiedriskajam transportam, kā arī nodrošinot 
velomaršrutu pārklājumu visā pilsētā. Ne mazāk svarīgi Rīgā attīstīt starppilsētu un starptautisko sasniedzamību, tādēļ nepieciešams līdzdarboties un attīstīt 
starptautiski svarīgus transporta tīklus (Eiropas transporta tīkls, ātrgaitas dzelzceļa „Rail Baltica” potenciālā īstenošana u.c.). 

Rīgas nozīmi uzņēmējdarbībā pierāda vairāki rādītāji: IKP īpatsvars kopējā valsts IKP (2010.g. 53%), Rīgā reģistrēto ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 
(55 314 jeb 40% no kopējā skaita Latvijā). Labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi Rīgā rada aizvien pieaugošs ĀTI pieaugums Rīgā reģistrēto uzņēmumu 
pamatkapitālā, izglītots, augsti kvalificēts, svešvalodas pārzinošs darbaspēks (bezdarba līmenis Rīgā 2013.gada sākumā bija 6,5%), salīdzinoši liels patēriņa 
tirgus starp Baltijas valstīm. Turklāt Rīgu pozitīvi novērtē arī starptautiskās kredītreitingu aģentūras. Nākotnē nepieciešams nodrošināt lielāku atbalstu 
jaundibināto uzņēmumu dzīvotspējas nodrošināšanai. 
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Izglītības jomā Rīgai ir būtiska loma, jo šeit koncentrējas vairums augstākās izglītības iestāžu, turklāt piedāvāto programmu klāsts ir plašs un lielākā daļa no 
augstākās izglītības iestādēm ir akreditētas. Rīgu iecienījuši studenti ne tikai no visas Latvijas, bet arī no ārvalstīm. Ne mazāk svarīga ir iespēja iegūt 
pamatizglītību netālu no dzīvesvietas, kas Rīgā ir pieejama. Pirmsskolas izglītības jomā pēdējo gadu laikā notikušas pozitīvas izmaiņas, jo bērnu skaits, kas 
gaida rindā uz PII, ir samazinājies, tomēr šī problēma pašvaldībai jāturpina risināt, t.sk. turpinot sadarbību ar privāto sektoru. Pēdējos gados ir veikta skolu 
renovācija un materiāltehniskās bāzes uzlabošana. Rīgā iespējams apgūt izglītības programmas dažādām mērķa grupām – latviešu, mazākumtautību 
bērniem un bērniem ar dažādām speciālām vajadzībām. Pašvaldība īsteno politiku pieaugušo izglītībā, kas rīdziniekiem dod iespēju iegūt izglītību mūža 
garumā.  

Rīga ir starptautiska, nacionāla un reģionāla mēroga kultūras centrs ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu un vislielāko koka arhitektūras mantojumu starp 
Eiropas galvaspilsētām. Pilsētā pieejamas daudzas kultūras iestādes – teātri, galerijas, muzeji, bibliotēkas u.c. Rīgai ir uzkrāta liela pieredze starptautisku 
pasākumu rīkošanā. Šī pieredze noder arī 2014.gadā, kad Rīga ir kļuvusi par EKG. Šis notikums ir iespēja Rīgai veicināt tās atpazīstamību pasaulē un piesaistīt 
tūristus.  

Rīgā ir nodrošinātas veselības aprūpes iespējas, jo šeit darbojas gan pašvaldības, gan valsts veselības aprūpes iestādes. Augsti kvalificēti speciālisti ir viens no 
iemesliem, kādēļ uz Rīgu brauc ārstēties pat iedzīvotāji no ārvalstīm.  

Arvien vairāk tiek integrēti iedzīvotāji ar funkcionāliem ierobežojumiem, pakāpeniski uzlabojot viņu drošību pilsētā un iespēju pārvietoties, kā arī iespēju 
kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības daļu, veicinot izglītības un darba iespējas. Ikviens rīdzinieks var vērsties pēc palīdzības sociālajos dienestos, lai risinātu 
dažādas problēmas. 

Rīgas pilsētas pašvaldības darbu nodrošina lēmējvara un izpildvara. Lēmējvaru veido 60 domes deputāti, kurus ievēl pašvaldību vēlēšanās. No deputātu 
vidus tiek ievēlēts RD priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. Lai tiktu nodrošināts RD darbs un sagatavoti jautājumi izskatīšanai domes sēdēs, ir 
izveidotas 8 komitejas. Savukārt komisijas tiek izveidotas atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai, kuras veido domes deputāti, speciālisti un iedzīvotāji. 
Izpildvara ir septiņi nozaru departamenti, iestādes, centrālā administrācija, aģentūras, īpaša statusa institūcijas un kapitālsabiedrības, kuras veic pašvaldības 
funkcijas atbilstoši saviem pienākumiem.   



2. ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI 

Stratēģijā pašvaldība ir izvirzījusi četrus pilsētas ilgtermiņa attīstības mērķus:  

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 

Attīstības programmā plānotā attīstība vērsta uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, paredzot sagaidāmo situāciju vidējā termiņā (līdz 2020.g.). 
 

Ilgtermiņa attīstības mērķu rezultatīvie rādītāji vidējā termiņā un ilgtermiņā 
 

 2.1.tabula 

IM1 Prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība 

Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma 
vērtība 

Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Sagaidāmā  
vērtība  
2030.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

IM1.1. Iedzīvotāju skaits Skaits, tūkst.  
2013 
643,6 

 

Samazināšanās 
palēninās un 

sākas 
pieaugums 

660 Tuvojas 
700 

CSP 1 

IM1.2. Iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvars (15-64 gadu 
grupā) 

Īpatsvars, % 2012 
34,5 

Palielinās 36 40 CSP 1 

IM1.3. Nodarbinātības līmenis %  
2012 
60,1 

Palielinās 75 > 75 CSP 1 

IM1.4. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto pret 
iztikas minimumu Latvijā 

Reizes 2012 
2,20 

Pieaug 3 4 CSP 1 

IM1.5. Patēriņš pamatvajadzībām no mājsaimniecību 
kopējiem izdevumiem 

% 2012 
53,6 

Samazinās 50 45 CSP 1 

IM1.6. Patēriņš atpūtai un kultūrai no mājsaimniecību 
kopējiem izdevumiem 

% 2012 
7,5 

Pieaug 11 15 CSP 1 

IM1.7. Džini koeficients % 2011 
34,3 

Samazinās <33 <30 CSP 1 

IM1.8. Vēlētāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās %  Palielinās 70 70 CVK vismaz 4 
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2013 
55,6 

IM1.9. Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu 
kopumā 

% 2012 
69,1 

 

Palielinās 75 75 Regulāra 
iedzīvotāju 

aptauja 

ne retāk kā reizi 2 
gados 

 
 2.2.tabula 

IM2 Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika 

 
Nr. 
p.k. 

Rādītājs Mērvienība Sākuma 
vērtība 

Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Sagaidāmā  
vērtība  
2030.g. 

Datu avots Uzraudzības periods 
(gadi) 

IM2.1. IKP apjoma pieaugums % pret 
iepriekšējo 

gadu 

2010 
5,5 

Stabils, 
nesamazinās 

>5 >5 CSP 1 

IM2.2. Ekonomiski aktīvās komercsabiedrības Skaits, 
tūkst. 

2011 
42,2 

Pieaug 46 52 CSP 1 

IM2.3. Ražošanas daļa pievienotajā vērtībā % 2012 
9,8

1
 

Pieaug 11 15 Pašvaldības 
publiskais 
pārskats 

1 

IM2.4. Bezdarba līmenis gada sākumā % 2013 
6,5 

Samazinās 5 4 NVA 1 

 
 2.3.tabula 

IM3 Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide 

 
Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma 

vērtība 
Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Sagaidāmā  
vērtība  
2030.g. 

Datu avots Uzraudzības periods 
(gadi) 

                                                           
1
 novērtējums 
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IM3.1. Migrācijas saldo Skaits 2013 
-6487 

Pozitīvs  3000 CSP 1 

IM3.2. Iedzīvotāju vērtējums par apbūvētās vides kvalitāti 
Rīgā kopumā 

Pozitīvs 
vērtējums,% 

2012 
75,1 

Pozitīvais 
vērtējums 

pieaug 

78 80 Regulāra 
iedzīvotāju 

aptauja 

ne retāk kā reizi 2 
gados 

IM3.3. Iedzīvotāju vērtējums par apbūvētās vides kvalitāti 
savā apkaimē 

Pozitīvs 
vērtējums,% 

2012 
70,6 

Pozitīvais 
vērtējums 

pieaug 

73 75 Regulāra 
iedzīvotāju 

aptauja 

ne retāk kā reizi 2 
gados 

IM3.4. Iedzīvotāju vērtējums par gājējiem domātās ielu 
infrastruktūras kvalitāti pilsētā 

Pozitīvs 
vērtējums,% 

2012 
50,3 

Pozitīvais 
vērtējums 

pieaug 

65 75 Regulāra 
iedzīvotāju 

aptauja 

ne retāk kā reizi 2 
gados 

IM3.5. Iedzīvotāju vērtējums par transportam domātās ielu 
infrastruktūras kvalitāti 

Pozitīvs 
vērtējums,% 

2012 
33,5 

Pozitīvais 
vērtējums 

pieaug 

60 60 Regulāra 
iedzīvotāju 

aptauja 

ne retāk kā reizi 2 
gados 

IM3.6. Jauns Daugavas šķērsojums uz ziemeļiem no Vanšu 
tilta 

Skaits 2012 
0 

Jauns 
šķērsojums 

Skaidra 
koncepcija, 

pabeigta 
projektēšana 

1   

IM3.7. Zaļo teritoriju īpatsvars no pilsētas kopējās teritorijas % 2012 
23 

Nesamazinās 23 23 RD PAD  

IM3.8. CO2 emisiju samazinājums pret bāzes gadu (1990)
2
 % 1990 

>20 
Pieaug 57 65 REA 1 

IM3.9. Gaisa kvalitāte pilsētā: dienu skaits, kad tiek pārsniegta 
normatīvajos aktos pieļaujamā robežvērtība 
piesārņojumam ar cietajām daļiņām PM10: 
Krišjāņa Valdemāra ielā 18 
Brīvības ielā 73 

Dienas 2013 
 

48 
105 

Samazinās <35  <35 RD MVD 1 

         
IM3.10. Piesārņoto teritoriju skaits Skaits 2004 

230 
Samazinās 200 180 RD MVD 1 

IM3.11. NO2 gada vidējā koncentrācija monitoringa stacijās: 
Tvaika ielā 44 
Brīvības ielā 73 
Krišjāņa Valdemāra ielā 18 
Maskavas ielā 165  

µg/m3 
 2013 

25,9 
43,4 
50,6 
22,9 

Samazinās <40 <40 RD MVD 1 

                                                           
2
CO2 emisiju aprēķinos neņem vērā enerģijas patēriņu, ko pašvaldība nevar ietekmēt un kas atrodas ārpus pašvaldības kompetences 
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Raiņa bulvārī 31,8 

 
 2.4.tabula 

IM4 Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole 

Nr. 
p.k. 

Rādītājs Mērvienība Sākuma vērtība Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Sagaidāmā  
vērtība  
2030.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

IM4.1. Vairākdienu ārvalstu ceļotāji Rīgā Skaits, milj. 2012 
1,19 

Palielinās 2 3 CSP 1 

IM4.2. Pasažieru apgrozījums starptautiskajā lidostā 
„Rīga” 

Skaits, milj. 2012 
4,8 

Palielinās 8,5 12 CSP 1 

IM4.3. Tiešo regulāro reisu galapunktu skaits no 
starptautiskās lidostas „Rīga” 

Skaits 2012 
79 

Pieaug 100 100 Starptautiskā 
lidosta „Rīga” 

1 

IM4.4. Pasažieru apgrozījums (ar pasažieru kuģiem un 
prāmjiem) Rīgas ostā 

Skaits, tūkst. 2012 
815 

Palielinās 1500 >1500 CSP 1 

IM4.5. Kravu apgrozījums Rīgas ostā Milj. t. 2012 
36,1 

Pieaug 49 50 Rīgas brīvostas 
pārvalde 

1 

IM4.6. Ārvalstu tiešās investīcijas Milj. EUR 2013 
5022,7 

Pieaug 8395 12664 Lursoft 1 

IM4.7. Rīgas kredītreitings Kredītreitinga 
pakāpe 

„Standard&Poor's” 
2012 

BBB/Positive/A2 
 

„Moody's” 
2012 

Baa3 Stable 

Paaugstinās 
 

 
 

Paaugstinās 

AA+ 
 

 
 

Aa1 

 Kredītreitingu 
aģentūra 

„Standard&Poor's” 
 

Kredītreitingu 
aģentūra 

„Moody's” 

1 
 
 
 
 

1 

 

Mērķu sasniegšanai ir noteikti 19 rīcības virzieni: 
PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība 
  RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam 
  RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide 
  RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm 
  RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas 
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  RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe 
  RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma 
  RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība 
  RV9 Kvalitatīva dzīvesvide un pieejams mājoklis 
  RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība 
  PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija 
  RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana 
  RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana 
  RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana 
  RV15 Laba vides kvalitāte 
  PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte 
  RV17 Augoša daudzprofilu osta 
  RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums 
  RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība 

 
Attīstības programmā katra rīcības virziena ietvaros ir noteikti sagaidāmie sasniegumi, definēti uzdevumi, rīcības plānā noteiktie uzdevumi ir detalizētāk 
izvērsti pasākumos un projektos. 
Katrs rīcības virziens lielākā vai mazākā mērā ietekmē katra ilgtermiņa attīstības mērķa sasniegšanu, tomēr atšķirīga ir to ietekmes intensitāte  
(sk. 2.1.attēlu). 
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 2.1.attēls 

Rīcības virzienu un ilgtermiņa attīstības mērķu savstarpējā saistība 

 

 
 

Attīstības programmā izvirzītie rīcības virzieni skar visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares. Normatīvajos aktos pašvaldībai ir noteikta plaša 
kompetence, turklāt pašvaldība risina arī citus iedzīvotājiem svarīgus jautājumus, tāpēc ir izvirzīti deviņpadsmit rīcības virzieni.  
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3. RĪCĪBAS VIRZIENI ILGTERMIŅA MĒRĶU SASNIEGŠANAI 

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība 

Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 

Prasmīga, nodrošināta un aktīva 
sabiedrība 

Ekonomika 

Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 
ekonomika 

Pilsētvide 

Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 
pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 

Rīga – starptautiski atpazīstama, 
nozīmīga un konkurētspējīga 

Ziemeļeiropas metropole 

xxx xxx x xx 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 

Vispārējā un profesionālā izglītība 
 

� Plašs vispārējās izglītības iestāžu tīkls un izglītības programmu 
piedāvājums 

� Jaunu izglītības iestāžu veidošana, esošo paplašināšana 
� Bērnu no pusotra gada vecuma iesaistīšana pirmsskolas izglītības sistēmā 
� Visu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu (kuri pieteikti PII rindā) nodrošināšana 

ar vietu pirmsskolas izglītības programmas apguvei 
� Iespēja apgūt izglītības programmas dažādām mērķa grupām: latviešu, 

mazākumtautību bērniem un bērniem ar dažādām speciālām vajadzībām 
� Izglītības kvalitātes līmenis: visos 4 obligātajos centralizētajos eksāmenos 

vispārējās vidējās izglītības ieguvei Rīgas pilsētas vidējie rezultāti ir 
statistiski nozīmīgi augstāki nekā valstī kopumā 

� E-izglītības (e-studijas) arvien plašāka ieviešana 
� Rīgā kopumā ir 15 skolas (t.sk. speciālās), bet katrā pilsētas 

priekšpilsētā/rajonā vismaz viena skola, kas pielāgota izglītības ieguvei 
bērniem ar kustību traucējumiem 

Vispārējā un profesionālā izglītība 
 

� Nepietiekams vietu nodrošinājums PII pusotra līdz trīs gadus veciem 
bērniem 

� Pierīgas teritoriju, kurās netiek nodrošināts pirmsskolas izglītības 
pakalpojums pietiekamā apjomā bērniem no pusotra līdz trīs gadu 
vecumam, negatīvā ietekme uz PII rindu Rīgā 

� Nevienmērīgs un pieprasījumam neatbilstošs vispārējās (t.sk. pirmsskolas) 
izglītības iestāžu pieejamības nodrošinājums dažādās apkaimēs 

� Daļa izglītības iestāžu ēku atrodas sliktā tehniskajā stāvoklī vai to 
energoefektivitāte ir zema, ne visu vispārējās izglītības iestāžu teritorijas ir 
labiekārtotas (t.sk. iežogotas) 

� Atšķirīga izglītības kvalitāte skolās 
� Izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze (t.sk. mācību līdzekļi un IKT) ir 

nepietiekamā un neatbilstošā kvalitātē 
� Nepienācīgi novērtēta izglītības pētījumu nozīme izglītības saturā, 

metodikā, mācību darba organizācijā 
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� Augsta pedagogu profesionālā kvalifikācija 
� Plašs izglītības programmu piedāvājums pedagogiem 

 

� Samazinājies pašvaldības izglītības iestāžu skaits, kas īsteno interešu 
izglītību 

� Profesionālās izglītības piedāvājums neatbilst darba tirgus prasībām 
� Izglītības un kultūras iestāžu nepiemērotā vide personām ar invaliditāti 

 
 

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība   
 

� Plašs un daudzpusīgs interešu un profesionālās ievirzes izglītības 
programmu piedāvājums  

� Interešu izglītības viegla pieejamība, nodrošinot operatīvas pārejas 
iespējas starp programmām  

� Sporta meistarības pilnveidošanas iespēju nodrošināšana jaunajiem 
sportistiem (Rīgas izlases) 

� Radoši, profesionāli un kvalificēti pedagogi 
� Sabiedrības (t.sk. ģimenes) atbalsts interešu un profesionālās ievirzes 

izglītībai, kā arī saturīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai 
� Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pozitīvā ietekme uz 

jauniešu karjeras izvēli un praktisko iemaņu apguvi 
 

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  
 

� Nevienmērīgs interešu izglītības iestāžu, interešu, sporta, kultūras 
programmu un pakalpojumu pārklājums, pieejamības nodrošinājums 
dažādās apkaimēs ir nevienmērīgs 

� Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze 
ir nepietiekama un novecojusi 

� Iestāžu ēku sliktais tehniskais stāvoklis, nodarbībām un treniņiem 
nepiemērotas telpas negatīvi ietekmē izglītības programmu kvalitāti 

� Neviena no interešu un sporta izglītības iestādēm, kā arī lielākā daļa 
mākslas un mūzikas skolu nav pielāgotas bērniem ar kustību traucējumiem  

 

Augstākā izglītība un pieaugušo izglītība 
 

� Augstākās izglītības programmu daudzveidība 
� Augsts studentu īpatsvars 
� Gandrīz visas augstākās izglītības iestādes ir akreditētas, un to izsniegtie 

diplomi ir starptautiski atzīti 
� Rīga ir kļuvusi par iecienītu galamērķi ārvalstu studentiem 
� Pašvaldība īsteno pieaugušo izglītības politiku 
� Izveidoti mūžizglītības atbalsta centri izglītības iestādēs 

Augstākā izglītība un pieaugušo izglītība 
 

� Nepietiekami augsts augstākās izglītības kvalitātes līmenis (augstskolu 
programmu vērtējumā 42 jeb 6,5% no Rīgas augstskolu programmām 
piešķirts zemākais vērtējums) 

� Augstskolu absolventu došanās uz ārzemēm 
� 50% absolventu nestrādā savā profesijā 
� Latvijā dažāda vecuma iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību ir mazāks 

par Eiropas vidējo līmeni 
� Gan klāsta, gan satura ziņā nepietiekams mūžizglītības piedāvājums 
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Pašvaldības apņemšanās 2014.-2020.gada periodā 

Izglītības sistēmas virsmērķis ir nodrošināt iedzīvotājus ar tautsaimniecībai nepieciešamo kompetenci – zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu. Pašvaldības uzdevums 
izglītības jomā ir gādāt par vispārējās (t.sk. pirmsskolas), interešu, profesionālās ievirzes un daļēji par profesionālo izglītību.  

Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošinās pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām PII vai piedalīsies izdevumu kompensācijā ģimenēm, kuru bērniem nepietiek vietas pašvaldības 
PII. Pašvaldība rūpēsies par izglītības satura, procesa un infrastruktūras kvalitātes atbilstību mūsdienu prasībām. Skolu tīkla optimizācija notiks, izvērtējot skolēnu skaitu un 
tā izmaiņu tendences skolās. Slēgto skolu ēkas, pirmkārt, tiks izmantotas citu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, t.sk. interešu un profesionālās ievirzes izglītības 
vajadzībām. Rīgas skolu pievilcību ne tikai pilsētas, bet arī plašākas apkārtnes iedzīvotāju acīs nodrošinās daudzveidīgās interešu izglītības iespējas.   

Pilnveidojot izglītības iespēju pieejamību, Rīgas pilsētas pašvaldība turpinās darbu pie vienmērīga interešu izglītības programmu pārklājuma pilsētā, izmantojot izglītības un 
kultūras iestāžu tīklu, kas nodrošinās bērniem un jauniešiem paredzēto interešu izglītības pasākumu norisi apkaimēs.  

Attīstot interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas, pašvaldība sekmēs un nodrošinās tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 
(kultūrizglītības programmās, t.sk. mūzikā un mākslā), pilnveidos materiāli tehnisko bāzi tehniskās jaunrades pulciņiem, kā arī popularizēs veselīgu, kustīgu dzīvesveidu un 
sekmēs sporta izglītības programmu daudzveidību. 

Rīgas pilsētas pašvaldība izvērtēs iespējas pārņemt atsevišķas profesionālās izglītības iestādes savā pārziņā, rūpēsies par nepārtrauktu šo iestāžu un nozaru pārstāvju 
sadarbību, tādējādi nodrošinot tirgum nepieciešamos speciālistus. Izprotot mūžizglītības svarīgumu strauji mainīgajā vidē, pašvaldība lielāku vērību veltīs arī tās 
popularizēšanai un iedzīvotāju attieksmes maiņai pret mūžizglītību. Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijām sadarbojoties, tiks izveidota un nodrošināta moderna 21.gs. 
zināšanu, prasmju un kompetenču apguvei nepieciešamā materiāli tehniskā bāze. Pašvaldība pastiprinās sadarbību ar augstskolām gan pilsētai svarīgu jautājumu risināšanā, 
gan uzņēmēju un augstskolu sadarbības veicināšanai, gan augstskolu popularizēšanā starptautiskā arēnā. Lai sekmētu visas sabiedrības labklājību, paredzēts arvien plašāk 
īstenot izglītības institūciju sadarbību ar citu nozaru/jomu institūcijām – kultūras, sporta, sociālajām, veselības aprūpes u.c. institūcijām. 

Rīcības virziena sekmīgu īstenošanu papildina arī pasākumi „RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam”, „RV3 Atpazīstama un iesaistoša 
kultūrvide” un „RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas”. Jo kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības nodrošināšana ir ne vien formālā (pamata, vispārējā vidējā un profesionālā) 
izglītība, bet arī neformālā izglītība, kas bieži vien nosaka cilvēka profesijas izvēli, ietekmē sabiedrības prasmju un aktivitātes līmeni, nodrošina dzīves kvalitāti, paaugstina 
motivāciju un piešķir jēgu dzīvei. 

 3.1.tabula 

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība – sagaidāmie rezultāti 

Nr. 
p.k. 

Rādītājs Mērvienība Sākuma 
vērtība 

Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

1.1. Pirmsskolas vecuma bērnu īpatsvars, kas apmeklē PII (t.sk. 
pašvaldības līdzfinansējums, dotācija un deleģēšanas līgumu 
finansēšana privātajās PII) 

Īpatsvars,  
% 

2012 
64,2 

Pieaug 70 RD IKSD 1 
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1.2. Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri reģistrējušies rindā un 
kuriem pašvaldība nevar nodrošināt vietas PII 

Skaits 2012 
4317 

Samazinās Nav rindas RD IKSD 1 

1.3. Vidējais pašvaldības PII pieejamības un pieejamības kvalitātes 
vērtējums 

Vērtējums 
punktos 

(0-4) 

2012 
1,9 

Pieaug 3 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

1.4. Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības PII pakalpojumu kvalitāti Pozitīvs 
vērtējums,  

% 

2012 
63,7 

Pieaug 80 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi 
2 gados 

1.5. Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības PII pakalpojumu 
pieejamību 

Pozitīvs 
vērtējums,  

% 

2012 
49,3 

Pieaug 80 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi 
2 gados 

1.6. 9.klašu beidzēju īpatsvars, kas saņem tikai liecību apliecības vietā Īpatsvars,  
% 

2012 
2,9 

Samazinās <1 RD IKSD 1 

1.7. 12.klašu beidzēju īpatsvars, kas saņem tikai liecību atestāta vietā  Īpatsvars,  
% 

2012 
1,3 

Samazinās <1,3 RD IKSD 1 

1.8. Eksakto zinātņu centralizēto eksāmenu kārtotāju īpatsvars 
vidusskolās:   
- fizikā 
- ķīmijā 
- bioloģijā  

Īpatsvars,  
% 

2012 
 

7,2 
4,5 
8,0 

Pieaug  
 

10 
10 
10 

RD IKSD 1 

1.9. Vidējais pašvaldības pamatskolu un vidusskolu pieejamības un 
pieejamības kvalitātes vērtējums 

Vērtējums 
punktos 

(0-4) 

2012 
1,6 

Pieaug 3 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

1.10. Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 
(skolu) pakalpojumu pieejamību 

Pozitīvs 
vērtējums, 

 % 

2012 
85,7 

Nesamazinās  
85 

Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi 
2 gados 

1.11. Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 
(skolu) pakalpojumu kvalitāti 

Pozitīvs 
vērtējums,  

% 

2012 
71,2 

Pieaug  
80 

Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi 
2 gados 

1.12. Iedzīvotāju vērtējums par iespējām bērniem iesaistīties pulciņos, 
kolektīvos  

Pozitīvs 
vērtējums,  

% 

2012 
51 

Pieaug  
75 

Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retā kā reizi  
2 gados 

1.13. Iedzīvotāju vērtējums par iespējām pieaugušajiem iesaistīties 
pulciņos, kolektīvos  

Pozitīvs 
vērtējums,  

% 
 

2012 
46,7 

Pieaug  
75 

Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi 
2 gados 
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1.14. Audzēkņu skaits Rīgas pilsētas pašvaldības interešu, sporta, 
mūzikas un mākslas izglītības iestādēs  

Skaits 2012/13 m.g. 
26800 
7130 
4351 

 

Nesamazinās  RD IKSD 1 

1.15. Interneta pieslēgums mājsaimniecībās % 2010 
65 

Pieaug 95 CSP 1 

1.16. Iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvars (15-64)  Īpatsvars,  
% 

2012 
34,5 

 36 CSP 1 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Vispārējās izglītības pieejamības nodrošināšana atbilstoši sabiedrības vajadzībām 

• Vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšana 

• Kvalitatīvas interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana 

• Resursu racionāla izmantošana 
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 3.1.attēls 

Teritoriālās prioritātes RV1 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs 
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Uzdevumi 

1.1. Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu kvalitatīvas izglītošanas iespējas visām pilsētā dzīvojošām ģimenēm 
1.2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pamatizglītību 
1.3. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību 
1.4. Nodrošināt tirgus pieprasījumam atbilstošu profesionālo izglītību 
1.5. Nodrošināt vispusīgas interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespējas 
1.6. Veicināt sabiedrībā izpratni par mūžizglītības nepieciešamību un palielināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītībā 
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RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam 

Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 
Prasmīga, nodrošināta un aktīva 

sabiedrība 

Ekonomika 
Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 

ekonomika 

Pilsētvide 
Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 

pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 
Rīga – starptautiski atpazīstama, 

nozīmīga un konkurētspējīga 
Ziemeļeiropas metropole 

xxx xx x xx 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 
 

� Darbā ar bērniem un jauniešiem ir iesaistītas un savstarpēji sadarbojas 
pašvaldības institūcijas, NVO un reliģiskās organizācijas, kā arī privātais 
sektors 

� Daudzveidīgs, no pašvaldības finanšu līdzekļiem atbalstītu brīvā laika 
pavadīšanas iespēju piedāvājums bērniem un jauniešiem 

� Informācija par iespējām jauniešiem ir strukturēta un viegli pieejama 

 
� Grūti sasniedzami ārpus izglītības sistēmas esošie, organizāciju darbā 

neiesaistītie jaunieši 
� Brīvā laika centru, dienas atklāto nometņu, brīvpieejas sporta objektu un 

jauniešu centru nevienmērīgs ģeogrāfiskais izvietojums un skaits  
� Nepietiekams brīvā laika pedagogu un profesionālu jaunatnes darbinieku 

skaits 
 

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā 

Saskaņā ar Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.–2018.gadam jaunatnes politikas mērķis Latvijā ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar jaunatni un nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu. Vēsturiski jaunatnes lietas 
ir cieši saistītas ar izglītības nozari, kā arī ar kultūras un sporta jomu.  

Tāpat kā pārējā sabiedrība, arī jaunieši saskaras ar pieaugošu individuālismu un konkurences spiedienu, kā arī viņiem ne vienmēr ir nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas. 
Veicot plašu aptauju visā Eiropā, noskaidrots, ka jauniešiem vislielākās rūpes sagādā šādi jautājumi: izglītība, nodarbinātība, sociālā integrācija un veselība

3
. 

Lai gan Latvijā par jaunieti uzskatāma persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem, Rīgas pilsētas pašvaldība vienotas jaunatnes politikas ietvaros piedāvā aktivitātes bērniem no 7 
gadu vecuma, jau agrīnā vecumā sekmējot pozitīvas attieksmes veidošanos pret aktīvu, veselīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Pašvaldība turpinās nodrošināt 

                                                           
3 Komisijas paziņojums „ES jaunatnes stratēģija – ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus. Atjaunināta atvērtās koordinācijas metode, kā risināt jauniešu problēmas un tiem pavērt jaunas iespējas” (2009) 
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bērniem un jauniešiem iespējas pozitīvai saskarsmei ar vienaudžiem un savu interešu attīstībai, palielinot izglītojošo un atpūtas nometņu skaitu, kā arī pilnveidojot brīvā 
laika centru, resursu centru un citu jauniešiem domāto infrastruktūras objektu pārklājumu pilsētā. Lai veicinātu jauniešu pašiniciatīvu, sociālo prasmju attīstību un 
līdzdalības pieredzes veidošanos, Rīgas pilsētas pašvaldība atbalstīs jauniešu veidotos projektus un sekmēs viņu iesaistīšanos jaunatnes organizācijās un lēmumu 
pieņemšanas procesos. Ņemot vērā, ka viens no būtiskākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras jaunieši, ir iekļaušanās darba tirgū, Rīgas pilsētas pašvaldība paplašinās 
jauniešu neformālās mācīšanās iespēju klāstu, radot iespēju apgūt darba tirgū pieprasītas prasmes, iemaņas un attieksmes. Papildu atbalsts neformālās mācīšanās 
programmās tiks nodrošināts jauniešiem, kas atrodas ārpus formālās izglītības sistēmas vai nav nodarbināti.     

Lai nodrošinātu koordinētu un mērķtiecīgu darba ar jaunatni īstenošanu pilsētā, pašvaldība, sadarbojoties ar jauniešiem, izstrādās vidējā termiņa jaunatnes politikas 
plānošanas dokumentus un veiks to īstenošanas izvērtējumu. 

 3.2.tabula 

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam – sagaidāmie rezultāti 

Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma  
vērtība 

Sagaidāmā 
attīstības 
 tendence 

Sagaidāmā 
vērtība 
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

2.1. Nometnēs iesaistīto bērnu un jauniešu skaits Skaits, 
tūkst. 

2012 
12,9 

Pieaug 18 RD IKSD  1 

2.2. Brīvā laika centru apmeklējumu skaits Skaits, 
tūkst. 

2011 
111,6 

Pieaug 115 RD IKSD  1 

2.3. Jauniešu neformālās izglītības programmās iesaistīto jauniešu 
skaits 

Skaits 2012 
3105 

Pieaug 5000 RD IKSD  1 

2.4. Atbalstīto jauniešu un jaunatnes organizāciju projektu skaits Skaits 2012 
31 

Pieaug 60 RD IKSD  1 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Jauniešu līdzdalība kā neformālās mācīšanās veids 

• Indivīda vajadzības ir būtiskākas par esošo metodoloģiju un atbalsta instrumentiem 

• Jauniešu iniciatīvas ir būtiskākas par formalizēto lēmumu pieņemšanas procedūru 

• Sadarbība ir būtiskāka par konkurēšanu 

• Reaģēšana uz izmaiņām ir būtiskāka par nozares politikas detalizēto plānošanu 
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 3.2.attēls 

Teritoriālās prioritātes RV2 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs 
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Uzdevumi 

2.1. Nodrošināt jaunatnes politikas īstenošanas koordināciju pašvaldībā 
2.2. Sekmēt jauniešu nodarbinātības un ekonomiskās patstāvības palielināšanos 
2.3. Nodrošināt atbalstu jaunatnes iniciatīvām un jaunatnes organizāciju darbībai 
2.4. Iesaistīt jaunatni pašvaldības darbībā, uzturot un pilnveidojot vidi līdzdalībai 
2.5. Īstenot jaunatnes apmaiņas un pārrobežu neformālās mācīšanās programmas 
2.6. Nodrošināt aktivitātes bērniem un jauniešiem 
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RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide 

Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 

Prasmīga, nodrošināta un aktīva 
sabiedrība 

Ekonomika 

Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 
ekonomika 

Pilsētvide 

Ērta, droša un iedzīvotājiem 
patīkama pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 

Rīga – starptautiski atpazīstama, 
nozīmīga un konkurētspējīga 

Ziemeļeiropas metropole 

xxx xx xxx xx 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 
 

� Senas un bagātas kultūras tradīcijas 
� Bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums 
� Rīga kā nacionāla un reģionāla mēroga kultūras centrs 
� Daudzveidīga arhitektūra 
� Eiropas galvaspilsēta ar vislielāko koka arhitektūras koncentrāciju un 

galvaspilsēta ar pasaulē vislielāko jūgendstila ēku īpatsvaru pilsētas 
centrālajā daļā 

� Saņemts 2014.gada EKG statuss 
� Spēcīgas amatiermākslas tradīcijas 
� Salīdzinoši augsta mākslas un kultūras izglītības iestāžu koncentrācija 
� Laba pieredze lielu starptautisku pasākumu organizēšanā 
� Laikmetīgās mākslas attīstība 
� Multikulturālā sabiedrība 
� Uzsāktas ikgadēju kultūras pasākumu tradīcijas dažādās pilsētas apkaimēs 
� Labs bibliotēku tīkla pārklājums 
� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par kultūras pasākumiem Rīgā pārsvars pār 

negatīvo vērtējumu, pozitīvā vērtējuma pieaugums (2012) 
� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma pieaugums par iespēju iesaistīties pulciņos, 

 
� Kultūras dzīves pasākumi notiek pārsvarā Rīgas centrā, apkaimju iesaiste 

kultūras pasākumu organizēšanā nav pietiekama 
� Vairākās  Rīgas apkaimēs iedzīvotājiem nav pieejami kultūras pakalpojumi 

tuvu dzīvesvietai 
� Pašreiz noteiktās aizsargājamās teritorijas ir plašas un aizsargājamo 

pieminekļu skaits ir liels, kas nozīmē, ka to uzturēšana ir sarežģīta un 
dārga. Pašreizējā sistēma neveicina aizsargājamo objektu un teritoriju 
efektīvu saglabāšanu 

� Sabiedrībā trūkst izpratnes par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas 
nepieciešamību 

� Nepietiekama ir jaunu un atšķirīgu vides objektu un pieminekļu  attīstība 
un esošo uzturēšana 

� Gan valsts, gan pašvaldības līmenī trūkst instrumentu kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanai 

� Tradicionālo amata prasmju saglabāšanas un attīstības apdraudējums 
� Morāli novecojusi, sliktā tehniskā stāvoklī esoša pilsētas kultūras 

infrastruktūra, nepietiekama pieejamība cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem 
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amatiermākslas kolektīvos bērniem (2012) 
� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma pieaugums par iespēju iesaistīties 

amatiermākslas kolektīvos un studijās pieaugušajiem (2012) 

� Valsts galvaspilsētas standartam atbilstošas centrālās bibliotēkas ēkas  
trūkums 

� Daļai kultūrvēsturisko celtņu ir slikts tehniskais stāvoklis, tās atrodas 
avārijas situācijā 
 

 

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā 

Rīcības virziena galvenais uzdevums ir nodrošināt kultūras dzīves norišu daudzveidību un tradicionālo vērtību saglabāšanu. Rīgas pašvaldība nodrošinās kultūrvides 
pilnveidošanu un attīstību,  Dziesmu un deju svētku procesu,  tradicionālu,  modernu un mūsdienīgu pasākumu organizēšanas iespējas, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu 
darbības pilnveidošanu, piedāvājot jaunas interešu izglītības programmas un kultūrizglītības programmas dažādām vecuma grupām. 

Lai palielinātu kultūras pakalpojuma piedāvājumu, pašvaldība paplašinās un modernizēs kultūras infrastruktūru pilsētā, īstenojot Latgales priekšpilsētas kultūras centra 
projektu, VEF Kultūras pils renovāciju, kā arī paplašinās Juglas mūzikas skolu. Lai nodrošinātu līdzvērtīga kultūras pakalpojuma nodrošinājumu visā pilsētas teritorijā, 
pašvaldība plāno veikt kultūras centru („Iļģuciems”, „Imanta”), koncertzāles „Ave Sol” rekonstrukciju un Rīgas Sv.Pētera baznīcas restaurāciju, kā arī uzsākt izpēti kultūras 
iestāžu nepieciešamībai Bolderājas, Purvciema, Ziepniekkalna, Juglas u.c. apkaimēs, kurās iedzīvotājiem kultūras pakalpojumi nav tieši pieejami. 

Pašvaldība turpinās piedalīties tādu starptautisku kultūras pasākumu organizēšanā kā starptautiskais folkloras festivāls „Baltica”, Baltijas valstu studentu Dziesmu un deju 
svētki „Gaudeamus”, konkursu organizēšanā (Eiropiāde, Starptautiskā koru olimpiāde) nodrošinās pašvaldības amatiermākslas kolektīvu līdzdalību kārtējos Ziemeļvalstu 
Dziesmu un deju svētkos. 

Ierobežota budžeta apstākļos liels izaicinājums pašvaldībai ir jaunu ideju, mākslas un dizaina vērtību izmantošana pilsētas svētku noformējumā pilsētvidē. 

Būtiska nozīme ir nemateriālā kultūras mantojuma (paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītu instrumentu, priekšmetu) 
saglabāšanai. Šādam nolūkam pašvaldība atbalstīs tradicionālās kultūras izpausmes visdažādākajos veidos – gan veidojot amatu mājas, gan attīstot un atbalstot 
amatiermākslas kolektīvu kustību. 

Lai sekmētu visas sabiedrības labklājību, paredzēts arvien plašāk īstenot izglītības institūciju sadarbību ar citu nozaru/jomu institūcijām – izglītības, sporta, sociālajām, 
veselības aprūpes u.c. institūcijām. 

Kultūra ir ne tikai nozīmīgs sabiedrības izaugsmes faktors, bet arī viens no faktoriem, kas stiprina Rīgas starptautisko konkurētspēju; kultūra ir cieši saistīta arī ar eksportu. 
2014.gadā Rīga ir EKG, tomēr, noslēdzoties periodam ar šo statusu, kultūras nozīme pilsētas dzīvē nemazināsies. Vairāku tematisko programmu līniju projekti turpinās 
darbību, saņemot arī pašvaldības atbalstu projektu konkursu veidā. 
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 3.3.tabula 

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide – sagaidāmie rezultāti 
 

Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma  
vērtība 

Sagaidāmā 
attīstības 
 tendence 

Sagaidāmā 
vērtība 
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

3.1. Patēriņš atpūtai un kultūrai no mājsaimniecību kopējiem 
izdevumiem 

% 2012 
7,5 

Pieaug 11 CSP 1 

3.2. Rīgas Centrālās bibliotēkas darbības rādītāji – lasītāju skaits Skaits, 
tūkstošos 

2012 
61 

Bibliotēku loma 
nemazinās 

61 Rīgas Centrālā 
bibliotēka 

1 

3.3. Vidējais kultūras iestāžu (t.sk. bibliotēku) pieejamības un 
pieejamības kvalitātes vērtējums 

Vērtējums 
punktos (0-

4) 

2012 
1,5 

Pieaug 2 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

3.4. Bibliotēku skaits Skaits 2012 
31 

Nemazinās >31 CSP 1 

3.5. Kultūras centru skaits Skaits 2012 
15 

Pieaug 20 CSP 1 

3.6. Rīgas pašvaldības kultūras centros un namos organizētie 
pasākumi: 

- organizētie pasākumi  
- apmeklētāju skaits  
- kolektīvu skaits 
- dalībnieku skaits  

 

Skaits 2011 
 

2323 
1 258 876 
161 

5507 

Pieaug Palielinājies RD IKSD 1 

3.7. Amatiermākslas kolektīvu skaits Skaits 2011 
277 

Pieaug 480 RD IKSD  

3.8. Iedzīvotāju vērtējums par kultūras pasākumiem Rīgā Pozitīvs 
vērtējums, 

% 

2012 
89,7 

Nemazinās 90 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi  
2 gados 

3.9. Iedzīvotāju vērtējums par iespējām iesaistīties pulciņos, 
amatiermākslas kolektīvos (kori, deju kolektīvi, pulciņi u.tml.) 
bērniem 

Pozitīvs 
vērtējums, 

% 

2012 
51 

Pieaug 70 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi  
2 gados 

3.10. Iedzīvotāju vērtējums par iespējām iesaistīties pulciņos, 
amatiermākslas kolektīvos (kori, deju kolektīvi, pulciņi u.tml.) 
pieaugušajiem 

Pozitīvs 
vērtējums, 

% 

2012 
46,7 

Pieaug 70 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi  
2 gados 
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Prioritātes un galvenie principi 

• Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta  2014.gadā 

• Plaša iedzīvotāju iesaiste kultūras dzīvē un pasākumos 

• Sadarbība starptautiskā mērogā kultūras pakalpojuma nodrošināšanā 
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 3.3.attēls 

Teritoriālās prioritātes RV3 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs 
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Uzdevumi 

3.1. Paplašināt un modernizēt kultūras infrastruktūru pilsētā 
3.2. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskos objektus pilsētas centrā  un citās vēsturiskās apbūves teritorijās 
3.3. Nodrošināt sabalansētu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem 
3.4. Regulāri organizēt vietējas, nacionālas nozīmes un starptautiskus kultūras pasākumus 
3.5. Veicināt amatiermākslas kolektīvu darbību un iedzīvotāju iesaisti tajos 
3.6. Veicināt esošo kultūras vērtību saglabāšana un jaunu radīšanu 
3.7. Veicināt iedzīvotāju radošumu un radošu brīvā laika pavadīšanu 
3.8. Atbalstīt kultūras projektu realizāciju 
3.9. Īstenot  aktīvu pašvaldības sadarbību kultūrvides attīstībai 
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RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm 

Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 

Prasmīga, nodrošināta un aktīva 
sabiedrība 

Ekonomika 

Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 
ekonomika 

Pilsētvide 

Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 
pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 

Rīga – starptautiski atpazīstama, 
nozīmīga un konkurētspējīga 

Ziemeļeiropas metropole 

xxx x x xx 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 
� Multikulturāla sabiedrība 
� Iespējas iesaistīties NVO darbībā 
� Daudzveidīgas iespējas iedzīvotājiem iesaistīties dažādos bezmaksas 

kultūras, sporta u.c. pasākumos 
� Pašvaldībā darbojas vairākas konsultatīvās padomes un darba grupas, kuru 

viens no mērķiem ir veicināt iedzīvotāju iesaisti aktuālo jautājumu 
risināšanā 

� Iedzīvotāju pozitīvā attieksme pret valsts valodas apguvi 
 

� Tikai salīdzinoši neliela iedzīvotāju daļa (31%) pozitīvi vērtē iespēju 
piedalīties pilsētas attīstības plānošanas pasākumos un lēmumu 
pieņemšanas procesos, izteikt savu viedokli 

� Nav vienotas izpratnes par integrācijas procesa būtību, tajā skaitā nav 
pietiekami attīstītas starpkultūru kompetences sabiedrībā 

� Sabiedrība nav gatava uzņemt jauniebraucējus 
� Nepietiekamas valsts valodas zināšanas kā viens no svarīgiem sabiedrības 

līdzdalības šķēršļiem 
� 23% nepilsoņu un to ierobežotā politiskā līdzdalība 
� Nepietiekami attīstīta brīvprātīgā darba kultūra 
� Daudzviet nav nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar speciālām 

vajadzībām 
 



 

37 

 

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā 

Sabiedrības integrācijas virsmērķis galvaspilsētā ir sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā tiek ievērotas demokrātiskas valsts vērtības un veidota noturīga 
piederības sajūta Rīgai, nodrošinot augstu sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmeni. Pašvaldības uzdevums sabiedrības integrācijas jomā ir sniegt atbalstu 
aktivitātēm sabiedrības saliedētībai un līdzdalībai, starpkultūru dialoga attīstībai un iecietības veicināšanai. Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošinās iedzīvotājiem kopīgus 
izglītojošus, attīstošus un radošus pasākumus, kuros piedalās dažādas sabiedrības grupas, kā arī iesaistīšanos brīvprātīgā darbā. Pašvaldība rūpēsies par vienlīdzības principa 
ievērošanu, nodrošinot dažādu etnisko, reliģisko, sociālo, vecuma u.c. grupu piekļuvi pašvaldības pakalpojumiem un sekmējot šo grupu līdzdalību pašvaldības procesos. 
Rīgas pašvaldības institūcijām sadarbojoties, tiks veicināta sabiedrības integrācijas procesa attīstība pašvaldībā, tajā skaitā brīvprātīgā darba attīstība. Pašvaldība stiprinās 
sadarbību ar NVO, kas aktīvi darbojas sabiedrības integrācijas jomā, kā arī attīstīs sadarbību ar citām Latvijas un ārzemju pašvaldībām pieredzes apmaiņā.  

Pašvaldība pilnveidos ģimeņu atbalsta sistēmu tā, lai nodrošinātu iespēju ikvienai ģimenei saņemt tai vajadzīgos pakalpojumus un informāciju, kas nepieciešama, aprūpējot 
un audzinot bērnus. Atbalsta sistēma tiks veidota, sadarbojoties ar izglītības iestādēm un nevalstiskajām (vecāku) organizācijām.  Pašvaldībā un tās atsevišķās apkaimēs tiks 
veidots izglītojošs sociālā atbalsta tīklojums ģimenēm. Ikviena ģimene – gan tā, kura ir sociālā dienesta klients, gan jebkura cita, kurai nav vajadzīgo dzīves prasmju, var 
saņemt palīdzību un atbalstu vietējās pašvaldības struktūrās, kuras sadarbojas ar apkaimju NVO, kristīgajām draudzēm, privātajām struktūrām un brīvprātīgajiem. 
Ģimenēm, jaunajiem un topošajiem vecākiem būs iespēja apmeklēt konsultācijas, kuras nav atkarīgas no viņu maksātspējas, noklausīties kursu par bērnu emocionālo 
audzināšanu un attīstības īpatnībām, konfliktu risināšanu, darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, apgūt dažādas praktiskās dzīves iemaņas. 

Rīcības virziena sekmīga izpilde ir saistīta ar atbilstošu vides pieejamību, kas tiek īstenota „PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija” un „RV9 Kvalitatīva 
dzīvesvide un pieejams mājoklis” ietvaros. 
 
  3.4. tabula 

RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm – sagaidāmie rezultāti 

Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma  
vērtība 

Sagaidāmā 
attīstības 
 tendence 

Sagaidāmā 
vērtība 
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

4.1. Iedzīvotāju vērtējums par iespēju piedalīties pilsētas 
attīstības plānošanas pasākumos un lēmumu 
pieņemšanas procesos, kā arī izteikt savu viedokli   

Pozitīvo 
atbilžu 

īpatsvars, 
% 

2012 

30,9 

Pieaug 60 Regulāra vienotā 
socioloģiskā 

aptauja 

ne retāk kā reizi  

2 gados 

4.2. Pilsoņu īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, gada 
sākumā 

Īpatsvars, 
% 

2013 
73 

Pieaug 80 PMLP  1 

4.3. Bezmaksas pasākumu skaits Rīgas pašvaldības kultūras 
centros un namos 

 2011 Pieaug 1700 RD IKSD 1 
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1598 

4.4. Iedzīvotāju skaits, kas jūtas cieši piederīgi Rīgai Pozitīvo 
atbilžu 

īpatsvars, 
% 

2010 

80 

Nostiprinās, 
būtiski 

nesamazinās 

80 RD IKSD 1 

4.5. Iedzīvotāju skaits, kuri pabeiguši bezmaksas latviešu 
valodas kursus 

Iedzīvotāju 
skaits 

2012 

2569 

Pieaug 12 000 RD IKSD 1 

4.6. Īstenoto projektu skaits sabiedrības integrācijas 
veicināšanas jomā (t.sk. līdzdalības, starpkultūru dialoga 
attīstības un iecietības veicināšanas, jauniebraucēju 
iekļaušanas un sociālas iekļaušanas jomā) 

Projektu 
skaits 

2012 

64 

Pieaug 100 RD IKSD 

 

 

1 

4.7. Vidējais bērnu skaits mājsaimniecībā Skaits 2012 
0,4 

Pieaug 0,5 CSP 1 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Sabiedrības integrācijas joma balstās uz šādiem pamatprincipiem: līdzdalība, sadarbība, piederība, saliedētība 

• Ģimenes ar bērniem 
 

Uzdevumi 

4.1. Veicināt nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbībā (t.sk. brīvprātīgā darbā) 
4.2. Starpkultūru dialoga attīstība un iecietības veicināšana 
4.3. Skaidrojošo, informatīvo un atbalsta aktivitāšu organizēšana jauniebraucējiem 
4.4. Sociāla iekļaušana dažādām sabiedrības grupām 
4.5. Atbalstīt ģimenes un ģimenes vērtības  
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RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas 

Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 
Prasmīga, nodrošināta un aktīva 

sabiedrība 

Ekonomika 
Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 

ekonomika 

Pilsētvide 
Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 

pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 
Rīga – starptautiski atpazīstama, 

nozīmīga un konkurētspējīga 
Ziemeļeiropas metropole 

xxx x xxx xx 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 
� Dažādu institūciju (valsts un privāto) darbs veselīga dzīvesveida 

popularizēšanā 
� Galvaspilsētas statuss un esošā infrastruktūra ļauj piesaistīt talantus no 

reģioniem (t.sk. studentus) 
� Pilsētas ģeogrāfiskais stāvoklis (meži, ezeri, upes, jūra) – ir iespējas 

sportošanai un aktīvai atpūtai 
� Sporta tradīcijas nodrošina daudzveidīgas sporta sacensību iespējas un 

regulāru atbalstu talantīgākajiem sportistiem 
� Ikgadēji starptautiski sporta pasākumi 

 

� Nevienmērīgs  sporta infrastruktūras pārklājums pilsētas administratīvajā 
teritorijā 

� Nepietiekama pilsētas ūdenstilpju un tām piegulošo teritoriju 
labiekārtošana sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām 

� Nav tiesiskā regulējuma publisko un privāto investoru piesaistei sporta 
infrastruktūras attīstībai pašvaldībās 

� Vairākās Rīgas apkaimēs nav neviena peldbaseina 
 

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā 

Rīcības virziena virsmērķis ir veidot Rīgu par pilsētu, kuras iedzīvotājiem ir motivācija un iespējas īstenot fiziski aktīvu, veselīgu dzīvesveidu mūža garumā, sasniegt augstus 
sportiskos rezultātus ērti pieejamos, starptautiskajām prasībām atbilstošos sporta infrastruktūras objektos. Pašvaldība radīs iespējas rīdziniekiem neatkarīgi no vecuma, 
sociālās izcelšanās un veselības stāvokļa nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, nodrošinot labiekārtotas un drošas sporta infrastruktūras pārklājumu pilsētā un tās 
apkaimēs, kā arī nodrošinot informatīvo ziņu pieejamību par sportošanas iespējām un sporta norisēm dažādai mērķauditorijai. 

Sabiedrības sportošanas paradumus būtiski ietekmē atbilstoša sporta infrastruktūra. Tāpēc pašvaldība plāno pilnveidot sporta infrastruktūru – būvēt multifunkcionālu 
sporta centru Ziepniekkalnā un UEFA prasībām atbilstošu futbola stadionu Krišjāņa Barona ielā 116A, pabeigt sporta kompleksa „Arkādija” būvniecību, būvēt brīvpieejas 
sporta laukumus un uzlabot sporta un aktīvās atpūtas teritorijas, labiekārtot airēšanas bāzi Lucavsalā, celt velotreku, renovēt stadionus Bolderājā, Ķengaragā, Imantā un 
pilsētas centrā izveidot reģionālo centru, renovēt un būvēt izglītības iestāžu sporta infrastruktūru, pilnveidot aktīvās atpūtas laukumus un skriešanas celiņu tīklu, kā arī 
paplašināt veloceliņu tīklu. 
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Sports pilsētā saliedē sabiedrību, sākot ar pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un beidzot ar sporta veterānu kustību, kuras uzdevums ir gan noteiktu rezultātu 
uzrādīšana, gan vienkārši sportiskas aktivitātes vecākajai paaudzei, kas sniedz devumu sabiedrības integrācijai pilsētā. Sporta daudzpusīgās ietekmes dēļ šī rīcības virziena 
ietvaros veiktās aktivitātes ietekmē citu rīcības virzienu sekmīgu īstenošanu, piemēram, „RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe”, jo sports būtiski ietekmē 
sabiedrības veselību, „RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums”, jo sportam ir liela nozīme pilsētas tēla popularizēšanai pasaulē, Rīgas sportistu veiksmīgie starti augsta 
līmeņa sacensībās pozitīvi ietekmē pilsētas tēlu, kā arī veicina attiecīgā sporta veida attīstību pilsētā, turklāt sporta pasākumos iesaistās tūristi un pilsētas viesi (piemēram, 
„Nordea” Rīgas maratonā). Savukārt citu rīcības virzienu sekmīga īstenošana ietekmē šī rīcības virziena mērķa sasniegšanu, piemēram, „PRV 11 Līdzsvarota satiksmes 
infrastruktūra un organizācija”, īstenojot veloceliņu attīstību. 

 3.5.tabula 

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas – sagaidāmie rezultāti 

Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma 
 vērtība 

Sagaidāmā  
attīstības 
 tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

5.1. Vidējais sporta laukumu un sporta bāzu pieejamības un 
pieejamības kvalitātes vērtējums 

Vērtējums 
punktos (0-4) 

2012 
1,9 

Pieaug 2,5 Ekspertu veikts 

pētījums 

 

1 

5.2. Iedzīvotāju vērtējums par sportošanas un aktīvās 

atpūtas iespējām 

Pozitīvs 
vērtējums, % 

2012 
73,9 

Pieaug  75 Regulāra vienotā 
socioloģiskā 

aptauja 

1 

5.3. Dažādās sporta sacensībās un pasākumos iesaistīto 
Rīgas iedzīvotāju skaits (vidēji vienā pasākumā) 

Skaits 2012 
470 

 
Pieaug 

480 RD IKSD 1 

5.4. Audzēkņu skaits Rīgas pilsētas pašvaldības interešu un 
sporta izglītības iestādēs  

Skaits 2012./2013. 
m.g. 

26800 
 

Pieaug 27000 RD IKSD 1 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Plaša sportošanas iespēju pieejamība – radīt iespējas rīdziniekiem un pilsētas viesiem neatkarīgi no vecuma, sociālās izcelšanās un veselības stāvokļa nodarboties 
ar sportu un fiziskajām aktivitātēm 

• Informācijas pieejamība – nodrošināt informatīvas un izglītojošas ziņas par sportošanas iespējām un sporta norisēm dažādai mērķauditorijai 

• Sadarbības stiprināšana – veicināt visu sporta jomas attīstībā iesaistīto un ieinteresēto juridisko un fizisko personu sadarbību un savstarpēju atbalstu 
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• Nodrošināt pēctecību– saglabāt un pilnveidot labākās Rīgas sporta tradīcijas, apzināt un veidot Rīgas sporta vēsturi    

• Nodrošināt no jauna būvējamo sporta infrastruktūras objektu pieejamību personām ar funkcionāliem ierobežojumiem 
 

 3.4.attēls 

Teritoriālās prioritātes RV5 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs 
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Uzdevumi 

5.1. Veicināt sabiedrības izpratni par sportošanas pozitīvo ietekmi 
5.2. Nostiprināt Rīgā izveidojušās sporta tradīcijas (t.sk. sporta pasākumu rīkošanā) 
5.3. Atbalstīt sporta organizācijas un interešu grupas sporta jomā 
5.4. Organizēt un atbalstīt tautas sporta pasākumus dažādām mērķa grupām 
5.5. Sekmēt augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu izaugsmi un līdzdalību starptautiskajās sacensībās 
5.6. Nodrošināt labiekārtotas un drošas sporta infrastruktūras pārklājumu pilsētā, uzlabojot iespējas nodarboties ar sportu apkaimēs 
5.7. Nodrošināt un pilnveidot izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 
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RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe 

Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 
Prasmīga, nodrošināta, vesela un aktīva 

sabiedrība 

Ekonomika 
Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 

ekonomika 

Pilsētvide 
Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 

pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 
Rīga – starptautiski atpazīstama, 

nozīmīga un konkurētspējīga 
Ziemeļeiropas metropole 

xxx xx x x 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 
 

� Veselīga dzīvesveida un atkarību profilaksi veicinošu pasākumu pieejamība 
� Optimāls ģimenes ārstu, ārstu – speciālistu un augsto tehnoloģiju 

izvietojums, pietuvināts iedzīvotāju dzīvesvietai 
� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par primārās veselības aprūpes (t.sk. 

ģimenes ārstu) kvalitāti pārsvars pār negatīvo vērtējumu, pozitīvā 
vērtējuma pieaugums (2012) 

� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par primārās veselības aprūpes (t.sk. 
ģimenes ārstu) pieejamību pārsvars pār negatīvo vērtējumu, pozitīvā 
vērtējuma pieaugums (2012) 

� Rīgas pašvaldības teritorijā pieejami terciārā līmeņa veselības aprūpes 
pakalpojumi 

� Personām bez noteiktas dzīvesvietas nodrošināta ģimenes ārsta 
pakalpojumu pieejamība pašvaldības izveidotajā Rīgas patversmes dienas 
centrā un tādējādi arī visu pārējo valsts apmaksāto veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība, tajā skaitā valsts kompensētie medikamenti  

� Nodrošināta īslaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija ārstniecības iestādē 
� Veselības aprūpes pabalsta pieejamība atsevišķām RD noteiktajām  

iedzīvotāju grupām: kompensējamo medikamentu valsts 
nekompensējamās daļas kompensācija, pabalsts inkontinences līdzekļu 
iegādei, pabalsts pacienta iemaksu segšanai 

 
� NVO darbojas nekoordinēti un nedarbojas saskaņā ar pašvaldībā noteikto 

politiku sabiedrības veselībā 
� Salīdzinoši zems jaunpiedzimušo paredzamais mūža ilgums (salīdzinājumā 

ar ES vidējo rādītāju) 
� Veselīgi nodzīvoto dzīves gadu rādītājs valstī ir zemāks par vidējo rādītāju 

ES 
� Vāja atsevišķu  iedzīvotāju grupu informētība par pozitīvu veselības 

paradumu ievērošanu 
� Maza pašvaldības ietekme uz veselības aprūpes sistēmu kopumā 
� Salīdzinoši slikts veselības aprūpes iestāžu materiāltehniskais stāvoklis 
� Ierobežots finanšu resurss, lai nodrošinātu pakalpojumus un aktivitātes 

visām iedzīvotāju grupām 
� Zemi dzimstības rādītāji 



 

44 

 

 

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā 

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselīga dzīvesveida veicināšana. Rīcības virziena galvenais mērķis ir uzlabot 
Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli un mazināt priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu. Lai sasniegtu šo mērķi, pašvaldība apņemas veicināt veselīgas un drošas pilsētas, 
mācību un darba vides radīšanu,  uzlabot iedzīvotāju zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, mazināt iedzīvotāju saslimstību ar neinfekcijas slimībām, tajā skaitā atkarībām, kā 
arī uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rīgā.  

Pašvaldība plāno veikt ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu optimizāciju. Savukārt Rīgas pilsētas pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrības attīstīs jaunus 
veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši klientu pieprasījumam, sekojot tehnoloģiju attīstībai un izmantojot tirgus piedāvātās iespējas. 

Lai attīstītu veselīgu dzīvesveidu un uzlabotu slimību profilaksi, Rīgas pilsētas pašvaldība radīs vidi un īstenos pasākumus, kas veicina veselīgus paradumus – veselīga uztura 
lietošanu, fiziskās aktivitātes, smēķēšanas pārtraukšanu, alkoholisko dzērienu lietošanas samazināšanu. Bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem pašvaldība sniegs zināšanas 
par veselību un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī par drošību mājās un sabiedriskās vietās. Pašvaldība veiks atkarību un pašnāvību profilaksi, darbojoties gan universālās, 
gan selektīvās profilakses jomā, lai identificētu tos jauniešus, kuriem parādās dažādas grūtības skolā, kas var novest pie narkotiku lietošanas vai pašnāvības veikšanas. Tāpat 
pašvaldība attīstīs darba prasmes un sociālā atbalsta programmas atkarībā nonākušām un riska grupas personām, kā arī īstenos kaitējuma mazināšanas programmas 
narkotiku lietotāju vidū; uzlabos iedzīvotāju zināšanas par reproduktīvo veselību, personīgās higiēnas un mutes veselības nozīmi; veiks infekcijas slimību profilaksi, izglītojot 
sabiedrību un veicinot savlaicīgas ārstēšanās uzsākšanu, kā arī pašvaldība veidos vidi un īstenos pasākumus, kas vērsti uz slimību un traumatisma profilaksi un veselības 
stāvokļa uzlabošanu vecāka gadagājuma iedzīvotāju vidū. 
 
Pašvaldība sadarbosies un turpinās atbalstīt veselības aprūpes profesionāļu, pacientu un sociālā darba profesionāļu biedrību un nodibinājumu īstenotos veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamības uzlabošanas un veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, kā arī pašvaldība pastiprinās sadarbību ar Veselības ministriju, lai 
uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju zināšanas par veselības veicināšanas jautājumiem un slimību profilaksi, tajā skaitā piedalīsies dažādu 
nozares normatīvo aktu izstrādē un nozares ministrijas organizētajās aktivitātēs. 

Rīcības virziena sekmīgai īstenošanai būtiskas aktivitātes tiek veiktas „PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija” ietvaros, attīstot gājēju un velosatiksmes 
infrastruktūru. 
 3.6.tabula 

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe – sagaidāmie rezultāti 

Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma  
vērtība 

Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā 
 vērtība 
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

6.1. Potenciāli zaudētie mūža gadi Skaits uz 
100 000 iedz. 

2011 
6140 

Samazinās 5100 SPKC 1 
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6.2. Veselīgi nodzīvotie dzīves gadi 
Sievietes 
Vīrieši 

Gadu skaits 2011 
56,7 
53,7 

Palielinās 60 
57 

EUROSTAT 
(dati par Latviju) 

1 

6.3. Vidējais reģistrēto pacientu skaits uz 1 primārās veselības 
aprūpes ārstu  

Skaits 2011 
1565 

Nepārsniedz 
1800 

(samazinās PVA 
ārstu skaits, pie 

kuriem reģistrēti 
2000 un vairāk 

pacientu) 

Nepārsniedz 
1800 

 

RD LD 1 

6.4. Iedzīvotāju vērtējums par primārās veselības aprūpes ārstu (t.sk. 

ģimenes ārstu) kvalitāti 

Pozitīvs 
vērtējums, % 

2012 
64,8 

Pieaug pozitīvs 
vērtējums 

75 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi 

2 gados 

6.5. Iedzīvotāju vērtējums par primārās veselības aprūpes ārstu (t.sk. 

ģimenes ārstu) pieejamību 

Pozitīvs 
vērtējums, % 

2012 
65 

Pieaug  75 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi 
2 gados 

6.6. Vidējais valsts apmaksāto veselības aprūpes iestāžu un aptieku 
pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējums 

Vērtējums 
punktos 

(0-4) 

2012 
1,9 

Pieaug 2,5 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

6.7. Pirmreizēji reģistrēto personu skaits, kurām diagnosticēta 
saslimstība ar psihoaktīvo vielu atkarību (izņemot alkoholu) 

Gada beigās 
uzskaitē esošo 
personu skaits 

uz 100 000 
iedzīvotājiem 

2012 
10 

Samazinās 9 CSP 1 

6.8. Pirmreizēji reģistrēto personu skaits, kurām diagnosticēta 
saslimstība ar alkoholismu 

Gada beigās 
uzskaitē esošo 
personu skaits 

uz 100 000 
iedzīvotājiem 

2012 
82 

Samazinās 79 CSP 1 

6.9. Absolūtā alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju pēc 15 gadu 
vecuma 

Litros 2012 
10.2 

Samazinās 9,8 SPKC 1 

6.10. Ikgadējais HIV gadījumu skaits Uz visiem 
Rīgas 

iedzīvotājiem 

2013 
193 

Samazinās 188 SPKC 1 

6.11. Nāves gadījumi, kuru cēlonis ir asinsrites (sirds un asinsvadu) 
slimības 

Uz 100 000 
iedzīvotājiem 

2011 
707,7 

Samazinās nāves 
gadījumu 

pieaugums 

721,9 SPKC 1 
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Prioritātes un galvenie principi 

• Vienlīdzīga, uz vajadzībām balstītu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 

• Veselīga dzīvesveida veicināšana  
  



 

47 

 

 
 3.5.attēls 

Teritoriālās prioritātes RV6 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs 
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Uzdevumi 

6.1. Uzlabot veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti 
6.2. Veselīga dzīvesveida veicināšana un veselības riska faktoru profilakse 
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RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma 

Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 

Prasmīga, nodrošināta un aktīva 
sabiedrība 

Ekonomika 

Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 
ekonomika 

Pilsētvide 

Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 
pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 

Rīga – starptautiski atpazīstama, 
nozīmīga un konkurētspējīga 

Ziemeļeiropas metropole 

xxx x x x 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 

 
� Iedzīvotājiem ir pieejams daudzveidīgs sociālo pakalpojumu klāsts: ilgstoša 

sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, sociālie pakalpojumi  dzīvesvietā, tajā 
skaitā sociālā darba pakalpojums, darbs ar individuālo sociālo gadījumu 
u.c. 

� Nodrošināti sociālie pabalsti mazaizsargātām iedzīvotāju grupām 
pamatvajadzību nodrošināšanai  

� Decentralizēta sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas 
organizācija, nodrošinot teritoriālo principu 

� Labi attīstīts un profesionāls NVO sektors, kas sniedz sociālos 
pakalpojumus; pietiekama kapacitāte veidot jaunus, ja ir nepieciešamība 

� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu kvalitāti pārsvars pār negatīvo vērtējumu, pozitīva vērtējuma 
par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieejamību pārsvars pār 
negatīvo vērtējumu, kā arī pozitīva vērtējuma par sociālo problēmu 
risināšanu pilsētā pārsvars pār negatīvo vērtējumu – pozitīvā vērtējuma 
pieaugums (2012) 

� Bezdarbniekiem, sociālās palīdzības saņēmējiem tiek sniegts atbalsts 

 
� Iedzīvotājiem nepieciešamo sociālo pakalpojumu nepietiekams 

nodrošinājums apjoma un teritoriālā ziņā 
� Salīdzinoši neliels pakalpojumu klāsts atsevišķām mērķa grupām, 

piemēram, personām ar psihiska rakstura traucējumiem, ģimenēm ar 
bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi u.c. 

� Problēmas ar sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju vides pieejamību 
personām ar funkcionāliem ierobežojumiem  

� Nepietiekams sociālo darbinieku (sociālās palīdzības organizatori (96), 
sociālie darbinieki, kas veic darbu ar individuālu gadījumu (107)) skaits RSD 

� Nepietiekami darbinieku resursi pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijās 

� Sabiedrības noslāņošanās palielināšanās, kas izraisa sociālās spriedzes 
pieaugšanu 

� Nevienmērīgs pakalpojumu pieejamības pārklājums pilsētā – atsevišķu 
apkaimju teritorijās nav pieejams neviens sociālais pakalpojums 

� Sociālie pakalpojumi vērsti uz personām krīzes situācijās, slikti attīstīts 
preventīvais sociālais darbs 
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integrācijai darba tirgū 
� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par nodarbinātības iespējām Rīgā 

pieaugums (2012) 

� Vāji attīstīta sociālā uzņēmējdarbība 

 

Pašvaldības apņemšanās 2014.-2020.gada periodā 

Rīgas pilsētas pašvaldība turpinās sniegt sociālo palīdzību Rīgas iedzīvotājiem, gan piešķirot valsts noteiktos sociālos pabalstus (pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts, vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā), gan citus pašvaldības noteiktos sociālos pabalstus atbilstoši konkrētās iedzīvotāju grupas 
nepieciešamībai. Pašvaldība pilnveidos sociālo pabalstu piešķiršanu (izmantojot informācijas tehnoloģijas, automatizējot darbības un paplašinot pieeju dažādiem valsts 
reģistros esošiem datiem) Rīgas iedzīvotājiem sociālo vajadzību nodrošināšanai un nodrošinās ikvienam Rīgas iedzīvotājam priekšnoteikumus viņa pamatvajadzību 
apmierināšanai minimālā līmenī un katra sociālās palīdzības saņēmēja iesaistīšanos aktīvā līdzdarbībā savu sociālo problēmu risināšanā, vienlaikus paplašinot līdzdarbības 
pienākumu daudzveidību, kā arī palīdzēs iedzīvotājiem krīzes vai ārkārtas situācijās. 

Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties 
sabiedrībā. Sociālo pakalpojumu uzdevumi ir 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. 

Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām, kā arī ģimenēm un bērniem tiks nodrošināti atbilstoši personas vajadzībām, pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu 
personas vajadzību un resursu novērtējumu. Pašvaldība turpinās nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus. Lai pašvaldības iedzīvotāji sociālos 
pakalpojumus varētu saņemt pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, pašvaldība turpinās sociālo pakalpojumu attīstīšanu Rīgas apkaimēs. Ir paredzama jauna RSD teritoriālā centra 
izveide Imantā, kas uzlabos sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieejamību šajā apkaimē, kā arī ļaus palielināt sociālā darba speciālistu skaitu, izveidojot jaunas 
darba vietas. Pašvaldība pakļautības iestādes turpinās pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti, kā arī paplašinās sadarbību ar NVO sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Tiks 
attīstītas alternatīvās ārpusģimenes aprūpes formas, pilnveidojot pakalpojumu klāstu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, kā arī tiks attīstīts preventīvais sociālais 
darbs pašvaldībā, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenēm ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, sociālā  darba pakalpojuma pirkšana no NVO. 

Pašvaldība turpinās nodrošināt nodarbinātības jautājumu koordināciju Rīgā un nodrošinās partnerību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajās programmās, kā arī 
pašvaldībai noteiktās kompetences ietvaros veicinās sociālo uzņēmējdarbību. Vienlaicīgi pašvaldība, pildot autonomo funkciju, sniegs sociālo palīdzību un pakalpojumus 
tiem bezdarbniekiem, kuri nonākuši krīzes situācijā un nespēj saviem spēkiem apmierināt pamatvajadzības. Atbalsta sniegšanu bezdarbniekiem arī turpmāk nodrošinās, 
ievērojot likumos noteikto klienta līdzdarbības pienākumu veikšanu savas sociālās situācijas uzlabošanā, tādā veidā veicinot viņu atgriešanos darba tirgū. Būs pieejamas 
bezmaksas profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas, kā arī citi pašvaldības sniegtie sociālie pakalpojumi, kas veicina integrēšanos darba tirgū, – atbalsta grupu 
pakalpojums, algotie pagaidu sabiedriskie darbi un pašvaldības sabiedriskie darbi, latviešu valodas treniņa grupas, psihologa un atkarības speciālistu konsultācijas. Arī 
turpmāk tiks nodrošināts īpašs darba meklēšanas atbalsta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti.  

Bezdarba līmenim krītoties, īpaša uzmanība tiks pievērsta ilgstoša bezdarba samazināšanai, gan sekmējot sociālo darbu, gan attīstot pasākumus, kas veicinātu 
daudzveidīgāku klientu līdzdarbību. Bezdarba problēmu risināšanā un nodarbinātības veicināšanas jomā tiks attīstīta sadarbība ar uzņēmējiem, atbalstot sociālās 
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uzņēmējdarbības dažādās formas, bezdarba problēmu risināšanā un atbilstošu pasākumu plānošanā, īpašu uzmanību veltot jauniešu un sieviešu bezdarba problēmu 
risināšanā. Tiks atbalstītas dažādas sociālās uzņēmējdarbības formas. 

 3.7.tabula 

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma – sagaidāmie rezultāti 

Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma 
 vērtība 

Sagaidāmā  
attīstības 
 tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

7.1. Sociālās palīdzības saņēmēju skaits  Skaits 2012 
72 380 

 
Samazinās 

 
55 000 

RD LD 1 

7.2. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 
pakalpojuma saņēmēju skaits: 
1. pilngadīgas personas; 
-  bērni 
Alternatīva ārpusģimenes aprūpe 

Skaits 2011 
 

1 795 
579 

1 356 

 
 

Palielinās 
Samazinās 
Palielinās 

 
 

2 600 
100 

2 000 

RD LD 1 

7.3. Ģimeņu skaits, kas saņem sociālā darba pakalpojumu Skaits 2012 
 3 416 

Palielinās  
5 000 

RSD 1 

7.4. RSD darbspējīgas nestrādājošas personas  Skaits 2012 
14 281 

 
Samazinās 

 
5 000  

RD LD 1 

7.5. Sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā saņēmēju 
skaits  

Skaits 2012 
5 203 

Palielinās  
8 500 

RD LD 1 

7.6. Dienas centru/dienas aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju 
skaits: 
2. pilngadīgas personas; 
- bērni 

Skaits 2011 
 

2 483 
1 453 

 
 

Palielinās 

 
 

3 000 
2 000 

RD LD 1 

7.7. Sociālo pakalpojumu personām ar funkcionāliem 
ierobežojumiem (izņemot dienas aprūpes centru un ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas) saņēmēju 
skaits 
 

Skaits 2011 
4 270 

(pieaugušie 
+bērni) 

Palielinās 6 000 RD LD 1 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Starpinstitucionālās sadarbības attīstīšana – RSD, izglītības iestādes, bāriņtiesa, sociālo pakalpojumu sniedzēji 

• Aktīva sadarbība ar nevalstisko sektoru sociālo pakalpojumu nodrošināšanā 
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• Lielāks preventīvais atbalsts ģimenēm ar bērniem, lai novērstu krīzes situāciju iestāšanos 

• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem 

• Sociālās palīdzības saņēmēju – bezdarbnieku iesaistīšana nodarbinātību veicinošos līdzdarbības pasākumos 

• Sekmēt iedzīvotāju, jo īpaši ilgstošo bezdarbnieku iesaistīšanos darba tirgū un veicināt nodarbinātību,  attīstot sadarbību ar uzņēmējiem 
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 3.6.attēls 

Teritoriālās prioritātes RV7 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs 
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Uzdevumi 

7.1.  Nodrošināt dažādu mērķa grupu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus 
7.2. Pilnveidot pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu kvalitāti 
7.3. Nodrošināt motivējošu sociālo palīdzību 
7.4. Sekmēt iedzīvotāju iesaistīšanos darba tirgū 
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RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība 

 Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 
Prasmīga, nodrošināta un aktīva 

sabiedrība 

Ekonomika 
Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 

ekonomika 

Pilsētvide 
Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 

pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 
Rīga – starptautiski atpazīstama, 

nozīmīga un konkurētspējīga 
Ziemeļeiropas metropole 

xxx xx xx xx 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 
 

� Palielināts policijas darbinieku un glābēju skaits pilsētas peldvietās 
� Palielināts glābšanas staciju un posteņu skaits 
� Pieaug ūdens satiksmes un zvejniecības kontroles reidu skaits 
� Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākumi pie izglītības iestādēm 
� Tiek pasniegtas regulāras audzinoša un izglītojoša rakstura lekcijas par 

drošību 
� Uzsākta LED tehnoloģiju ieviešana pilsētas apgaismojumā, izmantojot 

distances sprieguma un gaismas intensitātes regulēšanu gaismekļiem 
� Tiek veiktas aktivitātes klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku skaita 

samazināšanai 
� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par personisko un mājokļa drošību Rīgā 

pārsvars pār negatīvo vērtējumu, pozitīvā vērtējuma pieaugums (2012) 
� Rīgā atrodas dzīvnieku patversmes, dzīvnieku viesnīcas un tiek piedāvāta 

dzīvnieku pieskatīšanas iespēja iedzīvotāja dzīvesvietā 

 
� Videonovērošana praktiski tiek veikta tikai vecpilsētas apkaimē (85% 

videokameru izvietotas Vecrīgā) 
� Nav nodrošināts pietiekams patruļekipāžu un kājnieku patruļu skaits visās 

Rīgas apkaimēs 
� Salīdzinoši liels noziedzīgo nodarījumu skaits 
� Novecojusi pilsētas apgaismošanas infrastruktūra 
� Pilsētā neapgaismotas ir apmēram 150 dažādu kategoriju ielas 
� Bezatbildīga sabiedrības attieksme pret mājdzīvniekiem 

 
 

 

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā 

Rīcības virziena galvenais uzdevums ir miera, kārtības un drošības nodrošināšana pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Lai to īstenotu, pašvaldība paredz izveidot jaunas 
policijas patruļvienības, ņemot vērā policijas spēku izlīdzināšanas aktualitāti visā pilsētas teritorijā, tajā skaitā daudzstāvu apbūves apkaimēs un apkaimēs ar paaugstinātu 
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sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumu. Tāpat tiks nodrošināta noteiktās kārtības uzraudzība uz ūdeņiem un peldvietās, attīstot Rīgas pašvaldības policijas 
attiecīgās struktūrvienības kapacitāti, lai novērstu dažādus pārkāpumus, galvenokārt vides jomā, kas rodas, gan iedzīvotājiem atpūšoties pie/uz ūdeņiem, gan attīstoties 
uzņēmējdarbībai saistībā ar pilsētas ūdens akvatoriju. Pašvaldība pastiprinās likumpārkāpumu prevenciju un izglītojošo darbu ar nepilngadīgajām personām gan mācību 
iestādēs, gan ģimenēs, gan arī izklaides vietās un uz ielas. Lai to īstenotu, tiks palielināts to pašvaldības policistu skaits, kuri veic darbu šajā jomā. 

Mainoties sabiedriskās kārtības uzraudzības standartiem, jāmainās arī Rīgas pašvaldības policijas nodrošinājumam šajā jomā. Pakāpeniski tiks pilnveidota videonovērošanas 
sistēma pilsētā, izveidojot arvien plašāku pārklājuma tīklu, nodrošinot ātru reaģēšanu uz sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, kā arī noziedzīgu nodarījumu gadījumos. Tāpat 
videonovērošanas kameru klātbūtne sabiedriskās vietās pilsētas apkaimēs iedarbojas preventīvi, atturot atsevišķas personas no antisociālas uzvedības un vandālisma 
aktiem. Savukārt videonovērošanas sistēmā uzkrātā informācija palīdz Valsts policijai atklāt jau notikušus noziedzīgus nodarījumus. Videonovērošanas kameru izvietojuma 
tīkla paplašināšana prasīs atjaunot un palielināt videonovērošanas centra tehnisko iekārtu kapacitāti, vienlaicīgi piesaistot vairāk darbinieku videonovērošanas personālam. 

Attīstot sabiedriskās kārtības uzraudzības infrastruktūru, jāņem vērā fakts, ka Rīgā tuvākajos gados plānoti liela apjoma lokāli un starptautiski pasākumi, piemēram, 
2014.gadā – „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”, tāpat arī Latvijas galvaspilsētā notiks daudzi oficiāli un sabiedriski pasākumi sakarā ar LR prezidentūru ES 
2015.gada 1.pusgadā.  

Lai gādātu par drošu pilsētvidi, palielinātu iedzīvotāju drošības līmeni, uzlabotu kriminogēno situāciju un samazinātu CSNg īpatsvaru, pašvaldība nodrošina pilsētas ielu, 
laukumu, parku u.c. publiskai lietošanai paredzētu teritoriju kvalitatīvu apgaismojumu. Rīgas pilsētas pašvaldība arī turpmāk nodrošinās novecojušo pilsētas ielu 
apgaismojuma komunikāciju pakāpenisku un plānveidīgu nomaiņu, rekonstrukciju un profilaktisko remontu, tādējādi uzlabojot avārijas bojājumu un atslēgumu 
kvantitatīvos rādītājus. Pašvaldība rūpēsies par nepieciešamā finansējuma rašanas iespējām līdz šim neapgaismoto pilsētas ielu apgaismojuma komunikāciju projektēšanas 
un perspektīvās izbūves jomā. Tiks apsvērtas iespējas uzlabot pilsētas ielu apgaismojuma tehniski ekonomiskos rādītājus, veicinot tādus energoefektivitātes pasākumus kā 
gaismas emisijas diožu (LED) lietošana pilsētas apgaismojuma sistēmā. Pašvaldība gādās par atbilstošas materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu pilsētas ielu apgaismojuma 
ekspluatācijas un uzturēšanas vajadzībām. 

Drošību pilsētā ietekmē arī dzīvnieki. Pašvaldība turpinās veikt suņu uzskaiti, pārzināt suņu turēšanas kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem, organizēt klaiņojošu vai 
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu un aprūpi, bezsaimnieka kaķu sterilizāciju, kā arī trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju suņu un kaķu 
sterilizāciju un eitanāziju Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Turklāt klaiņojošo dzīvnieku skaita samazināšanas humānā veidā problēmas risinājums jāvērtē ne tikai 
pašvaldības, bet visas valsts līmenī. Būtisks ieguldījums problēmas risināšanā būtu vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra ieviešana Latvijas mērogā. 

 3.8.tabula 

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība – sagaidāmie rezultāti 

Nr. 
p.k. 

Rādītājs Mērvienība Sākuma  
vērtība 

Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

8.1. Iedzīvotāju apmierinātība ar personisko (un mājokļa) drošību 
Rīgā 

Pozitīvs 
vērtējums, % 

2012 
61,2 

Pieaug pozitīvs 
vērtējums 

75 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

1 
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Prioritātes un galvenie principi 

• Preventīva darbība 

• Jaunāko tehnoloģiju ieviešana pilsētas apgaismojumā, samazinot patērētās elektroenerģijas izmaksas (nepalielinoties tarifiem) 
  

                                                           
4
Prognoze veikta, pamatojoties uz iedzīvotāju informētības par policijas darbu pieaugumu un uzticību policijai 

5
Prognoze veikta, pamatojoties uz efektīvāku policijas darbu, aizturot lielāku  likumpārkāpēju skaitu 

8.2. Rīgas mācību iestādēs noorganizēto izglītojošo pasākumu skaits Skaits 2012 
1448 

Nesamazinās 2000 Rīgas pašvaldības 
policija 

1 

8.3. Policijas izsaukumu skaits Rīgā
4
 Skaits 2012 

50 510 
Pieaug 53 000 Rīgas pašvaldības 

policija 
1 

8.4. Aizturēto personu skaits
5
 Skaits 2012 

13 966 
Pieaug 17 000 Rīgas pašvaldības 

policija 
1 

8.5. Noziedzīgie nodarījumi Skaits 2010 
22 291 

Samazinās <20000 CSP 1 

8.6. Noziedzīgo nodarījumu skaits Skaits uz  
10 000 

iedzīvotājiem 

2010 
317 

Samazinās 300 CSP 1 

8.7. Neapgaismoto 1. un 2.kategorijas ielu posmu garums km 2012 
18,90 

Nodrošināt visu 1. 
un 2.kategorijas 

ielu 
apgaismojumu 

0 RPA „Rīgas gaisma” 1 

8.8. Ūdens satiksmes un zvejniecības kontrole (reidi) Skaits 2011 
150 

Pieaug 200 Rīgas pašvaldības 
policija 

1 
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 3.7.attēls 

Teritoriālās prioritātes RV7 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs 
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Uzdevumi 

8.1. Radīt un uzturēt cilvēkiem drošu pilsētvidi 
8.2. Paaugstināt drošības uzturētāju darbības efektivitāti 
8.3. Nostiprināt drošības faktorus pilsētā (pasākumi, akcijas) 
8.4. Veidot sociālās programmas, lai mazinātu atkārtotu noziegumu izdarīšanu 
8.5. Risināt klaiņojošo dzīvnieku problēmu pilsētā 
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RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis 

 Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 

Prasmīga, nodrošināta un aktīva 
sabiedrība 

Ekonomika 

Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 
ekonomika 

Pilsētvide 

Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 
pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 

Rīga – starptautiski atpazīstama, 
nozīmīga un konkurētspējīga 

Ziemeļeiropas metropole 

xxx xx xx x 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 
 

� Dzīvojamās platības pieaugums uz vienu iedzīvotāju 
� Nav izteikta deficīta mājokļu tirgū 
� Pakāpeniski tiek renovētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
� Pēdējo gadu laikā Rīgā ir uzceltas jaunas un rekonstruētas jau esošās ēkas 

un būves 
� Rīgā ir sociālās dzīvojamās mājas un sociālās īres mājas 
� Renovētu daudzdzīvokļu māju siltumenerģijas patēriņš pilsētā samazinās 

vidēji par 50% 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
� Salīdzinoši augstas mājokļu (t.sk. komunālo maksājumu) cenas 
� Sastopama arī zema jaunuzbūvēto mājokļu kvalitāte 
� Daudz neapdzīvotu dzīvokļu pilsētas privātajā dzīvojamā fondā 
� Rīga atpaliek no ES mājokļu platības ziņā (m2) uz iedzīvotāju 
� Zems iedzīvotāju īpatsvars individuālajās privātmājās - tajās dzīvo vien 5% 

iedzīvotāju 
� Liela daļa dzīvojamo ēku ir nolietotas un ar zemu siltumnoturību 
� Īres dzīvokļu trūkums (it sevišķi dzīvokļi ar mazu kopējo platību) 
� Nozīmīgi iedzīvotāju komunālo pakalpojumu parādi un to negatīvā 

ietekme uz iedzīvotājiem, kas veic regulārus maksājumus 
� Vairāki negodprātīgi dzīvojamo māju apsaimniekotāji 
� Liela daļa no pirmskrīzes periodā izsniegtām būvatļaujām jaunu dzīvojamo 

un nedzīvojamo ēku būvniecībai nav realizētas  
� Būvējot ēkas, bieži tiek ignorētas vietējās apkaimes apbūves tradīcijas 
� Liela daļa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu nav labiekārtoti  
� Nav atrisināts jautājums par individuālo transportlīdzekļu novietošanu 

daudzdzīvokļu māju pagalmos 
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� Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dalītais zemes īpašums rada problēmas 
� Atbildība par mājokļu jomu ir sadalīta starp dažādām pašvaldības 

institūcijām 
� Trūkst ESKO piedāvājuma iedzīvotājiem daudzdzīvokļu māju renovācijai 
� Nav izveidoti atbalsta mehānismi daudzdzīvokļu māju renovācijai 
� Grūtības vienoties savā starpā dzīvokļu īpašniekiem par daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem 
 
 

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā 

Mājokļu jomā pilsētā galvenais mērķis ir nodrošināt Rīgas iedzīvotājus ar kvalitatīviem mājokļiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu. Rīgas pilsētas 
pašvaldība nodrošinās dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu kontroli un uzlabošanu, sociālo dzīvojamo māju un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanu, dažādu sociālo grupu 
kopdzīvojamo māju iedzīvotāju izvietošanu citās dzīvojamās telpās un ēku renovāciju, brīvo īres dzīvokļu renovāciju, palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu 
risināšanā, dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, ēku energoefektivitātes uzlabošanu, juridisko konsultāciju sniegšanu ar mājokļu 
jomu saistītos jautājumos, kā arī pašvaldība rūpēsies par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas, pašvaldības neprivatizēto dzīvojamo telpu valdījuma un 
maznodrošināto Rīgas pilsētas iedzīvotāju nodrošināšanas ar palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kvalitātes uzlabošanu. 

Lai veicinātu nolietotā dzīvojamā fonda kvalitatīvu renovāciju un pilsētvides atjaunošanu un labiekārtošanu, pašvaldība līdzdarbosies renovācijas procesa organizācijā, 
sniegs atbalstu ESKO darbībai pilsētas teritorijā daudzdzīvokļu māju renovācijā, piesaistīs pašvaldības kapitālsabiedrības ESKO darbībai, kā arī veidos Rotācijas fondu 
daudzdzīvokļu māju renovācijas atbalstam. Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem nodrošinās māju pagalmu un ārtelpu 
sakārtošanu un labiekārtošanu, prioritāri to veicot renovētām mājām. Pašvaldība rūpēsies par  atbalstu daudzdzīvokļu māju energosertifikātu izstrādē,  organizēs 
renovācijas paraugprojektu izstrādi  biežāk sastopamām  tipveida ēku sērijām, kā arī nodrošinās informatīvus pasākumus, lai veicinātu iedzīvotāju pieraduma un uzskatu 
maiņu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos.  Rīgas pilsētas pašvaldība turpinās īres dzīvojamā fonda celtniecību īres dzīvokļu deficīta 
mazināšanai, kā arī sociālo dzīvojamo māju ierīkošanu. 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks“, kas apsaimnieko ap 4300 dzīvojamās mājas ar kopējo apsaimniekojamo platību virs astoņiem miljoniem kvadrātmetru, visās pārvaldīšanā 
esošajās dzīvojamās mājās apsver iespēju īstenot dažādas aktivitātes, piemēram, nodrošināt interneta pieslēgumu klientiem, kuriem nebūs saņemto pakalpojumu 
maksājumu parāda, veikt dzīvojamo māju apdrošināšanu, elektroniskajā vidē (e-parvaldnieks) nodrošināt pieeju elektroniskai mājas lietai, ieviest attālināto ūdens patēriņa 
skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmu, ieviest izlīdzināto komunālo maksājumu, daudzdzīvokļu māju pagalmos sakārtot automobiļu novietošanas jautājumu, visām ēkām 
izstrādāt remontdarbu grafiku, kuru nepildīšanas gadījumā (ja iedzīvotāji to neakceptē) tiks piemērots paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis (attiecīgi – renovētām 
dzīvojamām mājām piemēros mazāku nekustamā īpašuma nodokli), izveidot iekšējo lieljaudas kabeļu tīklu, kam pievienojas pakalpojuma sniedzēji, kurus klienti izvēlas, 
tāpat arī paredzēts apmācīt klientus jautājumos par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un ar to saistīto jautājumu risināšanu attiecībā uz kopīpašumu. 
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Uzņēmums sadarbībā ar kredītiestādēm nodrošinās iespēju klientiem veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remontdarbus, saņemot kredītiestādes finansējumu ar 
samazinātu kredīta procentu likmi, tāpat tiks veidota sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti, piesaistot jaunos inženierus, lai ieviestu jaunākos sasniegumus dzīvojamo 
māju uzturēšanā un ekspluatācijā, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas kompānijām tiks piešķirti bonusi mājām, kuras šķiro atkritumus. Rīgas svētku ietvaros 
kapitālsabiedrība plāno rīkot ikgadējus konkursus par sakoptāko dzīvojamo māju. ESKO ietvaros tiek piesaistīts lēts ilgtermiņa finansējums. Kapitālsabiedrība plāno ieviest 
kvalitātes vadības sistēmu un kļūt par Starptautiskās ēku apsaimniekotāju organizācijas biedru. 

Rīgas pašvaldības institūcijām sadarbojoties, tiks uzlabota RD informatīvo datubāzu sistēma, institūciju materiāli tehniskā bāze, paaugstināta darbinieku kvalifikācija un 
darba efektivitāte, kā arī sasniegts profesionālāks dzīvojamo māju pārvaldīšanas darbību līmenis un apzinātas mājokļu sadzīves konfliktu risināšanas iespējas. Pašvaldība 
pastiprinās sadarbību ar valsts institūcijām, piemēram, jautājumos par valsts neprivatizētā dzīvojamā fonda pārņemšanu pašvaldības īpašumā, tādējādi paplašinot 
pašvaldības dzīvojamo fondu ar dzīvokļu īpašnieku biedrībām un pilnvarotajām personām jautājumos par pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas 
pārvaldīšanu u.c. 

Rīcības virziena sekmīga īstenošana ir cieši saistīta ar „RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana” un „RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm”. 

  3.9.tabula

 RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis – sagaidāmie rezultāti 

Nr. 
p.k. 

Rādītājs Mērvienība Sākuma  
vērtība 

Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

9.1. Dzīvojamais fonds vidēji uz vienu iedzīvotāju m
2
 uz 1 iedz. 2009 

25,7 
Pieaug 30 CSP 1 

9.2. Uzbūvētas dzīvojamās ēkas (tūkst. m² kopējās platības)  Tūkst. m
2
 2012 

72,9 
Pieprasījums tiek 

apmierināts 
Tirgus 

pieprasījums 
lielā mērā ir 
apmierināts, 

nav 
nozīmīgas 

tukšo 
dzīvokļu 

daļas 

CSP 1 

9.3. Dzīvojamā fonda samaksātā apsaimniekošanas maksa vidēji 
mēnesī 

euro centi uz  
1 m

2
 

2012 
47,8 

Nepieaug 47 CSP 1 

9.4. Dzīvojamā fonda labiekārtotība (elektrība, ūdensvads, 
kanalizācija, gāzes apgāde, vanna vai duša, centrālapkure, 
karstais ūdens) 

Īpatsvars, % 
no mājokļu 
kopskaita 

2010 
75% 

Palielinās 78 Atbildīgās nozares 
dienestu sniegtās 

informācijas 
apkopojums 

1 
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9.5. Vidējais mājokļa kvalitātes novērtējums Vērtējums 
punktos 

(0-4) 

2012 
2,1 

Pieaug 2,5 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

9.6. Vidējais iedzīvotāju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, 
kuriem 500 m rādiusā ap dzīvesvietu ir pieeja publiskiem 
rotaļlaukumiem 

Īpatsvars, % 2012 
49,8 

Pieaug 60 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

9.7. Vidējais publisko rotaļlaukumu pieejamības un kvalitātes 
vērtējums 

Vērtējums 
punktos 

(0-4) 

2012 
2,1 

Pieaug 2,5 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

9.8. Vidējais iedzīvotāju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, 
kuriem 300 m rādiusā ap dzīvesvietu ir veikals ar pirmās 
nepieciešamības precēm 

Īpatsvars, % 2012 
62,9 

Pieaug 65 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

9.9. Vidējais veikalu ar pirmās nepieciešamības precēm pieejamības 
vērtējums 

Vērtējums 
punktos 

(0-4) 

2012 
2,9 

Pieaug 3,3 Ekspertu veikts 
pētījums 

ne retāk kā reizi 
2 gados 

9.10. Iedzīvotāju vērtējums par mājokļu piedāvājumu Rīgā Pozitīvs 
vērtējums, % 

2012 
41,5 

Pieaug 50 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi 
2 gados 

9.11. Iedzīvotāju vērtējums par mājokļu kvalitāti Rīgā kopumā Pozitīvs 
vērtējums, % 

2012 
34,5 

Pieaug 45 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi 
2 gados 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Mājokļa kvalitāte 

• Vides pieejamība 

• Jaunu dzīvojamo ēku būvniecība, izmantojot esošo potenciālu (pamestās jaunbūves, degradētās dzīvojamās u.c. ēkas) un sabalansējot to ar iedzīvotāju skaitu un 
prognozēm 
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 3.8.attēls 

Teritoriālās prioritātes RV9 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs 
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Uzdevumi 

9.1. Veicināt nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda renovāciju 
9.2. Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo rajonu renovāciju un labiekārtošanu 
9.3. Veicināt mājokļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem 
9.4. Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo mājokļu renovāciju un infrastruktūras uzturēšanu un uzlabošanu 
9.5. Paplašināt pašvaldības īres un sociālo mājokļu fondu 
9.6. Izstrādāt dzīvojamā fonda monitoringa sistēmu 
9.7. Veicināt iedzīvotāju attieksmes un negatīvā pieraduma maiņu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos 
9.8. Veicināt publiskās ārtelpas revitalizācijas pasākumus 
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RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība 

Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

 

Sabiedrība 

Prasmīga, nodrošināta un aktīva 
sabiedrība 

Ekonomika 

Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 
ekonomika 

Pilsētvide 

Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 
pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 

Rīga – starptautiski atpazīstama, 
nozīmīga un konkurētspējīga 

Ziemeļeiropas metropole 

x xxx xx xxx 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 

 
� Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums – pilsēta atrodas Baltijas valstu centrā 

un krustcelēs starp Austrumu tirgiem, Skandināviju un Eiropu, tieša sasaite 
ar ES ārējo robežu 

� Visi priekšnoteikumi labai starptautiskajai sasniedzamībai (transporta 
mezgls) – pilsētā ir osta, dzelzceļa mezgls, starptautiskā autoosta, pilsētas 
tuvumā ir lidosta  

� Tiek īstenoti nozīmīgi transporta infrastruktūras projekti, kuri radīs papildu 
caurlaidību tranzītsatiksmes un tālsatiksmes autotransportam  

� Ostas pasažieru terminālis, dzelzceļa centrālā stacija, autoosta ir tuvu 
vecpilsētai 

 
� Nepietiekami ērts pilsētas savienojums ar lidostu 
� Nepietiekama ostas iekļaušana iekšzemes transporta tīklos 
� Trūkst kopīga skatījuma un vienotas rīcības Rīgas un Pierīgas transporta un 

teritorijas plānošanas problēmu risināšanā 
� Esošās Rīgas pilsētas ielu infrastruktūras tīkls liek tranzītsatiksmē izmantot 

ielas uz un ap Rīgas vecpilsētu, kā arī pilsētas centrālo daļu, jo šobrīd nav 
iespējams piedāvāt alternatīvas, kas kalpotu kā atbilstoši tranzīta koridori 

� Esošās dzelzceļa infrastruktūras izvietojuma dēļ pieļaujamo ielu 
krustojumu skaits ir ierobežots, kas parādās kā vājās vietas (sastrēgumi) 
ielu infrastruktūras maksimālās noslodzes periodos  

� Dzelzceļa kravas pārvadājumu maršruts A-R virzienā  iet caur Rīgas pilsētas 
centrālo daļu, radot papildu traucējumu un zināmas drošības problēmas 

� Esošo ielu pieejamība no ziemeļrietumu ostas rajona ir ierobežota 
(Daugavas rietumu krasts), piebraucamie ceļi nav piemēroti ostas darbības 
intensifikācijai šajā teritorijā 

� UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautajā teritorijā ir 
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noteikti ierobežojumi satiksmes telpas pārveidošanas iespējām 
� Sabiedriskais transports ir nepietiekami savstarpēji integrēts 

 

Pašvaldības apņemšanās  2014.–2020.gada periodā 

Rīcības virziena 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. Pašvaldība īstenos pasākumus, lai uzlabotu Rīgas brīvostas 
iekļaušanos pārējā nacionālas nozīmes un starptautiskas nozīmes (TEN-T) transporta koridoru tīklā.  Piemēram, plānots uzsākt Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma 
un Austrumu maģistrāles būvniecību, pakāpeniski pilnveidojot lielā maģistrālā loka izveidi Rīgā. 

Rīgas pilsētas pašvaldība turpinās īstenot projektus, lai nodrošinātu labus un ērtus savienojumus starp starptautisko lidostu „Rīga”, Rīgu un citiem galvenajiem 
reģionālajiem centriem ilgtspējīgā veidā. Piemēram, iesaistoties projekta „Rail Baltica” īstenošanā, Rīgas pilsētas pašvaldība pastiprinās sadarbību ar Satiksmes ministriju, 
sniedzot atbalstu projekta ievada Rīgā izpētei un izvērtējot plānotā dzelzceļa ievada starptautiskajā lidostā „Rīga” un tā saslēgšanas ar Rīgas ostas pārkraušanas termināļiem 
pamatotību. 

NAP tiek plānots, ka 2020.gadā starptautiskajā lidostā „Rīga” apkalpos 8,5 milj. pasažieru. NAP tiek plānota arī ostas attīstība, paredzot, ka 2020.gadā apkalpoto pasažieru 
skaits Rīgas ostā sasniegs 1,15 milj. pasažieru. 

 3.10.tabula 

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība – sagaidāmie rezultāti 

Nr. 
p.k. 

Rādītājs Mērvienība Sākuma 
vērtība 

Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

10.1. Pasažieru apgrozījums starptautiskajā lidostā „Rīga” Skaits, milj. 2012 
4,8 

Pieaug 8,5 CSP 1 

10.2. Tiešo regulāro reisu galapunktu skaits no starptautiskās 
lidostas „Rīga”  

Skaits 2012 
79 

Pieaug 100 Starptautiskā lidosta 
„Rīga” 

1 

10.3. Pasažieru apgrozījums (ar pasažieru kuģiem un 
prāmjiem) Rīgas ostā  

Skaits, 
tūkst. 

2012 
815 

Pieaug 1150 CSP 1 

10.4. Kopējais pārvadāto pasažieru skaits no visām Latvijas 
dzelzceļa stacijām uz Rīgas teritorijā esošajām stacijām 
un otrādi  

Skaits, milj. 2011 
20,2 

Pieaug 22 AS „Pasažieru 
vilciens” 

1 

10.5. Vidējais dzelzceļa pieejamības un pieejamības kvalitātes 
vērtējums 

Vērtējums 
punktos 

2012 
0,5 

Pieaug 0,7 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 
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(0-4) 
10.6. Starptautisko regulāro maršrutu galapunktu skaits 

(valstu) no Rīgas starptautiskās autoostas 
Skaits 2012 

13 
Pieaug 15 Valsts SIA 

„Autotransporta 
direkcija" 

1 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Pilsētas centra atslogošana no tranzītkravām 

• Ielu hierarhijas loģiskas struktūras ievērošana, īstenojot projektus, un izmantošana atbilstoši to pamatfunkcijām 

• Iesākto infrastruktūras projektu pabeigšana 

• Rīgas apvedceļu izmantošana tranzītam 
 
Uzdevumi 

10.1. Veicināt Rīgas starptautisko sasniedzamību 
10.2. Attīstīt tranzīta infrastruktūru atbilstoši Eiropas transporta tīkla (TEN-T) plāniem 
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PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija 

Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 

Prasmīga, nodrošināta un aktīva 
sabiedrība 

Ekonomika 

Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 
ekonomika 

Pilsētvide 

Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 
pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 

Rīga – starptautiski atpazīstama, 
nozīmīga un konkurētspējīga 

Ziemeļeiropas metropole 

xx xx xxx x 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 
� Regulāri tiek veikti ielu remontdarbi 
� Rīgā tiek atjaunotas un uzstādītas kvalitatīvas, jaunas un Eiropas 

standartiem atbilstošas ceļa zīmes 
� Regulāri tiek veiktas aktivitātes satiksmes drošības uzlabošanai 
� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par gājējiem domātās ielu infrastruktūras 

kvalitātes pilsētā pārsvars pār negatīvo vērtējumu, pozitīvā vērtējuma 
pieaugums (2012) 

� Velobraukšana kļūst arvien populārāka 
� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par esošo veloceliņu kvalitāti Rīgas pilsētā 

pārsvars pār negatīvo vērtējumu (2012) 
� Labi attīstīts sabiedriskā transporta tīkls, kas nodrošina visas pilsētas 

teritorijas pārklājumu 
� Tiek atjaunots sabiedriskā transporta ritošais sastāvs 
� Pieaug ar sabiedriskajiem transportlīdzekļiem pārvadāto pasažieru skaits 
� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par sabiedriskā transporta pieejamību 

pārsvars pār negatīvo vērtējumu, pozitīvā vērtējuma pieaugums (2012) 
� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par sabiedriskā transporta pakalpojumu 

kvalitāti pārsvars pār negatīvo vērtējumu, pozitīvā vērtējuma pieaugums 
(2012) 

� Nav izveidota hierarhiska ielu sistēma dažādiem transporta veidiem, 
braukšanas attālumiem un ātrumam 

� Šaurās pilsētas ielas neļauj plašāk attīstīt sabiedriskā transporta 
braukšanas joslas bez papildu privātā transporta ierobežojumiem 

� Satiksmes intensitāte Rīgas ielās ir vairākkārt lielāka nekā vidēji valstī, kas 
rada ātrāku infrastruktūras nolietojumu 

� Rīgas tiltu, satiksmes pārvadu un tuneļu tehniskais ekspluatācijas stāvoklis 
nav apmierinošs 

� Esošais ielu tīkls nenodrošina Daugavas tiltu pieejamību Daugavas kreisajā 
krastā 

� Iedzīvotāju negatīva vērtējuma par transportam domātās ielu 
infrastruktūras kvalitāti pilsētā pārsvars pār pozitīvo vērtējumu (2012) 

� Sastrēgumi darba dienu rītos un pēcpusdienās (t.sk. problemātiska 
Daugavas šķērsošana) 

� Bīstamo kravu pārvadājumi pilsētas centra tuvumā un apdzīvotās vietās 
� Nepietiekami realizēta stāvparku ideja  
� Drošu un ērtu ceļu gājējiem trūkums atsevišķās pilsētas vietās (t.sk. 

apgaismotas gājēju pārejas un ierobežota dzelzceļa šķērsojuma 
kapacitāte) 



 

70 

 

� Pieaug tehniskā kārtībā esošo Rīgā reģistrēto transportlīdzekļu īpatsvars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Salīdzinājumā ar Baltijas valstu galvaspilsētām augsts CSNg skaits  
� Nepietiekami attīstīta velotransporta infrastruktūra 
� Esošajiem veloceliņiem nepietiekami tiek veikti uzlabojumi 
� Nepietiekama sabiedrisko transportlīdzekļu modernizācija un atjaunošana 
� Esošais ielu un sabiedriskā transporta infrastruktūras (t.sk. pieturvietu) 

stāvoklis ierobežo iespēju to izmantot gados veciem cilvēkiem, 
pasažieriem ar funkcionāliem ierobežojumiem un pasažieriem ar bērnu 
ratiņiem 

� Salīdzinoši mazs sabiedriskā transporta diametrālo maršrutu īpatsvars  
� Mazattīstīta elektrotransporta ātrās uzlādēšanas sistēmas infrastruktūra 
� Pastāv risks, ka ilgstošā periodā degvielas (energoresursu) cena pieaugs  
� Vāji attīstīta ūdenstransporta infrastruktūra 

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā 

Rīcības virziena galvenais uzdevums ir attīstīt pilsētas satiksmes infrastruktūru un satiksmes organizāciju, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu apkaimju sasniedzamību un 
veicinātu bezizmešu mobilitāti. 

Pašvaldība turpinās attīstīt satiksmes infrastruktūru, samazinot autotransporta satiksmi pilsētas centrā un apkaimju dzīvojamās teritorijās, novirzot intensīvu satiksmi uz 
pilsētas nozīmes maģistrālēm un lielceļiem un attīstot sabiedriskā transporta satiksmi, velosatiksmi un iešanu kājām. Autotransporta satiksmes samazināšanai arvien vairāk 
tiks pielietoti dažādi satiksmi „nomierinošie” pasākumi. Plānots turpināt maģistrālo ielu tīkla pilnveidošanu un tā fragmentārā rakstura mazināšanu. Arvien vairāk tiks 
attīstīta gājēju, velobraucēju un sabiedriskā transporta satiksme, īpaši pievēršot uzmanību pilsētas centram, kur nepieciešams uzlabot gaisa kvalitāti un satiksmes drošību. 
Pašvaldība apņemas veidot individuālajam mobilajam elektrotransportam pieejamu pilsētu, ierīkojot minimāli nepieciešamās ātrās uzlādes kolonnas, publiski pieejamu 
ātrās un lēnās  uzlādes infrastruktūru. Atbilstoši piešķirtajam finansējumam tiks nodrošināta esošās satiksmes infrastruktūras tehniskā stāvokļa un satiksmes drošības 
uzlabošana, veicot satiksmes infrastruktūras objektu būvniecību un rekonstrukciju un seguma atjaunošanas darbus. Lai uzlabotu satiksmes plūsmu un palielinātu ielas 
caurlaides spējas, paredzēts samazināt uz ielas braucamās daļas esošo autostāvvietu skaitu pilsētas centrā un pakāpeniski attīstīt stāvparkus pie dzelzceļa stacijām, pilsētas 
centra mazā transporta loka un maģistrālajiem ievadiem Rīgā pilsētas robežas tuvumā. 

Pašvaldība attīstīs Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmas organizāciju, lai  uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nodrošinot ilgtspējīgu, modernu, integrētu transporta 
sistēmu, izmantojot mūsdienīgus risinājumus un īstenojot vides aizsardzības mērķus. Pašvaldība apņemas atjaunot un attīstīt sabiedriskā transporta un autostāvvietu 
infrastruktūru, nodrošinot esošās infrastruktūras efektīvu izmantošanu, kā arī veikt sabiedrisko transportlīdzekļu modernizāciju un atjaunošanu, lai nodrošinātu pieejamību, 
komfortu, pasažieru drošību un samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi. Pašvaldība ievērojami paaugstinās sabiedriskā transporta nozīmi kopējā Rīgas pilsētas transporta 
sistēmā, paredzot sliežu transportu kā pamatu sabiedriskā transporta sistēmā (ekoloģiski ilgtspējīgs transports, optimālā elektrotransporta skaita īpatsvara nodrošināšana) 
un attīstot tramvaju maršrutu tīklu (esošo līniju pagarināšana, jaunu līniju izbūve) atbilstoši stratēģiski svarīgu objektu attīstībai. Lai samazinātu pasažieru laika patēriņu, 
pārvietojoties ar sabiedrisko transportu, pašvaldība pielāgos sabiedriskā transporta ātrumu satiksmes plūsmai Rīgas pilsētā, veidos sabiedriskā transporta joslas. Pašvaldība 
veicinās elastīgu elektronisko biļešu sistēmu un tās pastāvīgu pilnveidi. Pašvaldība turpinās attīstīt transportmijas sistēmu – stāvparkus un veicinās citu pakalpojumu veidu 
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savietojamību ar minēto sistēmu (piemēram, tirdzniecības un atpūtas centri, degvielas uzpildes stacijas). Pašvaldība ieviesīs sabiedriskā transporta integrēto kustības 
kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmu, lai uzlabotu sabiedriskā transporta pieejamību pasažieriem, kā arī nodrošinātu papildu drošību. Lai uzlabotu 
informācijas pieejamību pasažieriem, sabiedriskā transporta pieturvietas ar palielinātu pasažieru plūsmu tiks aprīkotas ar elektroniskiem tablo par aktuālajiem 
transportlīdzekļu pienākšanas laikiem. Liels izaicinājums pašvaldībai būs priekšnosacījumu radīšana ilgtspējīgas nākotnes transportam, kas ir ceļš uz integrētu, ērti 
izmantojamu, efektīvu un uz inovatīvām bezizmešu tehnoloģijām (automobiļi ar elektropiedziņu, ūdeņraža un kurināmā elementu izmantošanu u.c.) balstītu sabiedriskā 
transporta sistēmu, kas palīdzēs saglabāt ekoloģisku vidi nākamajām paaudzēm.  

Pašvaldība veiks pakāpenisku Rīgas domes iestāžu un uzņēmējsabiedrību transportlīdzekļu nomaiņu  uz transportlīdzekļiem ar elektropiedziņu. 

Lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, pašvaldība ielu būvniecības un rekonstrukcijas ietvaros paredzēs atbilstošus pasākumus, 
tāpat arī pilnveidos sabiedriskā transporta pakalpojumus.  

Pašvaldība sadarbosies ar valsts institūcijām, NVO par pilsētai svarīgu jautājumu risināšanu un finansējuma piesaisti satiksmes jomā, pastiprinās sadarbību ar Rīgas 
plānošanas reģionu par sabiedriskā transporta optimizāciju maršrutos ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas un citiem svarīgiem jautājumiem kopēju problēmu 
risināšanai, kā arī piedalīsies Rīgas pilsētas transporta jomas sasniegumu popularizēšanā starptautiskā līmenī. 

 3.11.tabula 

PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija – sagaidāmie rezultāti 

Nr. 
p.k. 

Rādītājs  
Mērvienība 

Sākuma vērtība Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

 
Datu avots 

Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

11.1. Pašvaldības ielu garums  km 01.05.2013. 
1177,5 

Pieaug 1350 RD SD 1 

11.2. Brauktuves bez melnā seguma km/km
2
 01.05.2013. 

Garums 321,876 
Platība 1 762 164 

Samazinās 350 
 

RD SD 1 

11.3. Sabiedriskā transporta joslu kopgarums km 2012 
17,7 

Pieaug 34 RD SD 1 

11.4. Vidējais ielu tīkla pieejamības un kvalitātes vērtējums Vērtējums 
punktos (0-4) 

2012 
2,1 

Pieaug 2,5 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

11.5. Iedzīvotāju vērtējums par transportam domātās ielu 
infrastruktūras kvalitāti 

Pozitīvs 
vērtējums, % 

2012 
33,5 

Pieaug 
pozitīvs 

vērtējums 

60 Regulāra vienotā 
socioloģiskā 

aptauja 

ne retāk kā 
reizi 2 gados 

11.6. Vidējais personīgā transporta novietnes pieejamības un 
kvalitātes vērtējums 

Vērtējums 
punktos (0-4) 

2012 
2,5 

Pieaug 3 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 
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11.7. Iedzīvotāju vērtējums par gājējiem domātās ielu 
infrastruktūras kvalitāti pilsētā 

Pozitīvs 
vērtējums, % 

2012 
50,3 

Pieaug 
pozitīvs 

vērtējums 

65 Regulāra vienotā 
socioloģiskā 

aptauja 

ne retāk kā 
reizi 2 gados 

11.8. Veloinfrastruktūras kopējais garums Rīgā, km km 2011 
44 

Pieaug 104 RD SD ne retāk kā 
reizi 2 gados 

11.9. Vidējais veloceliņu (velomaršrutu) pieejamības un 
kvalitātes vērtējums 

Vērtējums 
punktos (0-4) 

2012 
2,1 

Pieaug 2,5 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

11.10. Iedzīvotāju vērtējums par esošo veloceliņu kvalitāti Rīgā Pozitīvs 
vērtējums, % 

2012 
61,8 

Pieaug 
pozitīvs 

vērtējums 

70 Regulāra vienotā 
socioloģiskā 

aptauja 

ne retāk kā 
reizi 2 gados 

11.11. Iedzīvotāju vērtējums par iespēju pārvietoties ar 
velosipēdu Rīgā 

Pozitīvs 
vērtējums, % 

2012 
52,4 

Pieaug 70 Regulāra vienotā 
socioloģiskā 

aptauja 

ne retāk kā 
reizi 2 gados 

11.12. Ar pilsētas sabiedrisko transportu (autobuss, trolejbuss, 
tramvajs, minibusi) pārvadāto pasažieru skaits 

Skaits, milj. 2012 
151,5  

(t.sk. 10,1 minibusi)  

Pieaug Pieaug, ja 
nesamazinās 

kopējais 
iedzīvotāju 

un viesu 
skaits Rīgā 

RD SD 
RP SIA „Rīgas 

satiksme” 

1 

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

6
: 

- autobusi 
- elektrificētais transports 

% 2013 
 
 
 

84% 
63% 

Pieaug Līdz 
01.01.2016. 

100% 
Līdz 

01.01.2024. 
100% 

RP SIA „Rīgas 
satiksme” 

1 

11.14. Vidējais iedzīvotāju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju 
skaita, kuriem 300 m rādiusā ap dzīvesvietu ir 
sabiedriskā transporta pietura(s) 

Īpatsvars, % 2012 
76,1 

Pieaug 80 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

11.15. Vidējais sabiedriskā transporta pieejamības un 
pieejamības kvalitātes vērtējums 

Vērtējums 
punktos (0-4) 

2012 
3,1 

Pieaug 3,5 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

11.16. Iedzīvotāju vērtējums par sabiedriskā transporta Pozitīvs 2012 Nesamazinās 90 Regulāra vienotā ne retāk kā 

                                                           
6 MK 28.08.2012. noteikumi Nr.599 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 
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pieejamību vērtējums, % 90,9 socioloģiskā 
aptauja 

reizi 2 gados 

11.17. Iedzīvotāju vērtējums par sabiedriskā transporta 
pakalpojumu kvalitāti 

Pozitīvs 
vērtējums, % 

2012 
85,2 

Nesamazinās 85 Regulāra vienotā 
socioloģiskā 

aptauja 

ne retāk kā 
reizi 2 gados 

11.18. Iedzīvotāju īpatsvars, kas pārvietojas ar sabiedrisko 
transportu katru vai gandrīz katru dienu 

% 2012 
55,3 

Pieaug 60 Regulāra vienotā 
socioloģiskā 

aptauja 

ne retāk kā 
reizi 2 gados 

11.19. Iedzīvotāju īpatsvars, kas pārvietojas ar velotransportu 
katru vai gandrīz katru dienu 

% 2012 
6,4 

Pieaug 10 Regulāra vienotā 
socioloģiskā 

aptauja 

ne retāk kā 
reizi 2 gados 

11.20. Iedzīvotāju īpatsvars, kas pārvietojas ar autotransportu 
katru vai gandrīz katru dienu 

% 2012 
20,2 

Samazinās 15 Regulāra vienotā 
socioloģiskā 

aptauja 

ne retāk kā 
reizi 2 gados 

11.21. Elektromobiļu izmantošana  pašvaldības tehniskajos dienestos Skaits 2012 
8 

Pieaug 30 Pētījums pastāvīgi 

11.22. Elektromobiļu ātrās uzpildes kolonnu (uzstādīto) skaits 
tīklā  

Skaits 2012 
0 

Pieaug 5-8 Pētījums 1 

11.23. Elektromobiļu lēnās  uzlādes vietas (elektroenerģijas 
avots RP SIA „Rīgas satiksme”) 

Skaits 2014 
0 

Pieaug 80 RP SIA „Rīgas 
satiksme” 

1 

11.24. Vieglo automobiļu skaits uz 1000 iedzīvotājiem Skaits uz 1000 
iedzīvotājiem 

2012 
294 

Pieaug 350 PAD aprēķini, 
izmantojot CSDD 

un CSP datus 

1 

11.25. Ceļu satiksmes negadījumu skaits pilsētas robežās Skaits 2012 
7539 

Samazinās  -20% CSDD 1 

11.26. Ceļu satiksmes negadījumos ievainoto skaits  Skaits 2012 
1659 

Samazinās -5% CSDD 1 

11.27. Ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits  Skaits 2012 
31 

Samazinās -20% CSDD 1 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Satiksmes infrastruktūras attīstībā ievērot prioritāro secību: gājējs – velobraucējs – sabiedriskais transports – autotransports – kravu transports 
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• Attīstīt satiksmes infrastruktūru, samazinot autotransporta satiksmi pilsētas centrā un apkaimju dzīvojamās teritorijās, novirzot intensīvu satiksmi uz pilsētas 
nozīmes maģistrālēm un lielceļiem un attīstot sabiedriskā transporta satiksmi, velosatiksmi un iešanu kājām 

• Satiksmes drošības un gaisa kvalitātes uzlabošanas nolūkā prioritārie pasākumi ir situācijas uzlabošana Rīgas pilsētas centrā 

• Pirms ielas seguma atjaunošanas saskaņot darbu veikšanu ar inženierkomunikāciju turētājiem 

• RP SIA „Rīgas satiksme” prioritātes: 
- sabiedriskā transporta infrastruktūras atjaunošana, rekonstrukcija un attīstība, kā arī sabiedrisko transportlīdzekļu modernizācija un atjaunošana, lai ievērotu 

optimālos kalpošanas laikus, klientu un likumdošanas prasības 
- sabiedriskā transporta prioritātes nodrošināšana kopējā Rīgas pilsētas transporta sistēmā,  paredzot sliežu transportu kā pamatu sabiedriskā transporta 

sistēmā  
- maršrutu un kustības grafiku optimizācija pieejamības uzlabošanai 
- integrētas sabiedriskā transporta sistēmas pilnveidošana 
- elastīgas biļešu sistēmas pilnveidošana atbilstoši klientu vēlmēm un tehniskajām iespējām 

• Īstenojot projektus un sniedzot pakalpojumus, ņemt vērā vides pieejamības aspektus personām ar funkcionāliem ierobežojumiem 

• Transporta plūsmu optimizēšana piesārņojuma samazināšanai 
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  3.9.attēls

 Teritoriālās prioritātes PRV11 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs 
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Uzdevumi 

11.1. Nodrošināt kvalitatīvu un drošu satiksmes infrastruktūru   
11.2. Pilnveidot pašvaldības autostāvvietu sistēmu 
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11.3. Nodrošināt ērtus, ātrus, pieejamus, drošus un videi draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus  
11.4. Attīstīt velosatiksmes sistēmu un integrēt to kopējā satiksmes infrastruktūrā 
11.5. Attīstīt „inteliģento” satiksmes vadības sistēmu 
11.6. Sekmēt jaunāko tehnoloģiju, ekonomiski izdevīgu transporta pakalpojumu attīstību 
11.7. Nodrošināt vides pieejamību 
11.8. Veikt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par satiksmes infrastruktūras un organizācijas attīstību 
11.9. Veicināt iekšējo ūdeņu kuģošanas un teritoriju infrastruktūras attīstību 
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RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana 

 Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 

Prasmīga, nodrošināta un aktīva 
sabiedrība 

Ekonomika 

Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 
ekonomika 

Pilsētvide 

Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 
pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 

Rīga – starptautiski atpazīstama, 
nozīmīga un konkurētspējīga 

Ziemeļeiropas metropole 

xxx xxx xxx xx 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 

 
� Centrālās siltumapgādes pieejamība lielākajai daļai pilsētas iedzīvotāju 

(74% no kopējā siltumenerģijas patēriņa) 
� Siltumenerģijas izstrāde vairāk nekā 90% apjomā  ir nodrošināta augsti 

efektīvā koģenerācijas procesā 
� Siltumtīklu renovācija nodrošinājusi mazus siltuma zudumus tīklos 13% 

līmenī 
� Rīgā ir samērā zems siltumenerģijas tarifs salīdzinājumā ar citām Latvijas 

pilsētām un zemākais siltumenerģijas tarifs starp  Baltijas valstu 
galvaspilsētām 

� Ieviesta siltumenerģijas patēriņa distances nolasīšanas sistēma 
� Jaunu gāzes vadu izbūve un esošo rekonstrukcija 
� Kvalitatīvs dzeramais ūdens 
� Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi pieejami vairāk 

nekā 97% Rīgas iedzīvotāju 
� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par dzeramā ūdens kvalitāti pārsvars pār 

negatīvo vērtējumu, pozitīvā vērtējuma pieaugums (2012) 
 

 
� Mazas jaudas individuālo apkures katlu (netiek uzskaitīti) izmantošana 

apkurei atsevišķos dzīvokļos daudzdzīvokļu namos ar centralizēto apkuri 
� Siltumenerģijas izstrādei Rīgā galvenokārt kā kurināmo izmanto fosilo 

kurināmo - dabasgāzi 
� Saglabājies neliels skaits ogļu katlu iekārtu (galvenokārt privāti objekti) 
� Pilsētā nav nodrošināts centralizētās aukstumapgādes pakalpojums 
� Nepieciešama elektrotīklu rekonstrukcija, galvenokārt pilsētas centrālajā 

daļā 
� Ierobežota elektrisko jaudu pieejamība novecojušo sadales tīklu dēļ  
� Nav sakārtoti un darbībā droši lielākās daļas daudzdzīvokļu māju iekšējās 

elektrosadales tīkli 
� Veidojas samērā liela starpība starp tīklā padoto un patērētājiem pievadīto 

ūdens daudzumu, kas veido zudumus 
� Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūra netiek atjaunota vajadzīgajā 

apjomā 
� Lietus kanalizācijas tīkls ir neapmierinošā stāvoklī un neatbilst mūsdienu 

prasībām 
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� Samazinājies kopējais notekūdeņu daudzums, kā arī neattīrīto notekūdeņu 
daudzums 

� Visi SIA „Rīgas ūdens” apsaimniekotie kanalizācijas ūdeņi tiek novadīti un 
attīrīti Daugavgrīvas bioloģiskajā attīrīšanas stacijā un izvadīti Rīgas jūras 
līcī 

� Ceturtais zemākais tarifs ūdensapgādes pakalpojumiem un zemākais tarifs 
kanalizācijas pakalpojumiem Latvijā 

� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par kanalizācijas pieejamību mājvietai 
pārsvars pār negatīvo vērtējumu, pozitīvā vērtējuma pieaugums (2012) 

� Iespēja nogādāt drošai pārstrādei vai noglabāšanai sadzīvē radušos 
bīstamos atkritumus 

� Salīdzinājumā ar citās Eiropas valstīs saražoto atkritumu daudzumu uz 
vienu iedzīvotāju Rīgā joprojām tas ir 2—3 reizes mazāks 

� Ir jau vairākas izveidotas un plānots vēl papildus izveidot šķiroto atkritumu 
savākšanas vietas 
 
 

� Rīgas pilsētas lietus kanalizācijas ūdeņus savāc un novada vairākas 
sistēmas 

� Upēs, ezeros un jūrā vēl arvien tiek novadīts ievērojams daudzums 
neattīrītu vai nepietiekami attīrītu notekūdeņu 

� Kanalizācijas notekūdeņi tiek iepludināti meliorācijas un lietus 
kanalizācijas sistēmās un ūdenstilpēs, radot būtisku vides piesārņojumu 

� Ne visi iedzīvotāji, kam ir pieejami centralizētie pakalpojumi, tos izmanto 
� Rekonstruējami ēku kvartālu iekšējie tīkli un pagaidu tīkli,  kuri ir  

novecojuši vai neatbilst kvalitatīvas ūdensapgādes prasībām 
� Šķiroto atkritumu daudzums nepārsniedz 10% no kopējiem Rīgā 

savāktajiem sadzīves atkritumiem  
� Nepietiekams un nevienmērīgs dalītās atkritumu vākšanas punktu 

izvietojums apkaimēs 
� Nepietiekama iedzīvotāju informēšana un apziņas veidošana par 

nepieciešamību šķirot atkritumus pirms nodošanas 
� Rīgā nav pašvaldības izveidotu un uzturētu/apsaimniekotu „zaļo” 

atkritumu kompostēšanas laukumu 
� Pilsētai nav saistošo noteikumu, kas regulētu sadzīves, bīstamo un 

būvniecības atkritumu apsaimniekošanu specifiski pašvaldības situācijai 
� Grunts sastāvs, inženiertehniskas problēmas būvniecības procesā 

(Skanste, Kleisti, Ķīpsala, Spilve, Voleri, Salas, vecpilsēta, Pētersala un 
Andrejsala, Trīsciems, Vecdaugava, Daugavgrīva, Bukulti, Brekši) 
 

 
Pašvaldības apņemšanās 2014.-2020.gada periodā 

Rīcības virziena galvenais uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un pieejamiem komunālajiem pakalpojumiem, saglabājot sakārtotu pilsētvidi un novēršot 
negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēkiem. Ar šādu nolūku Rīgas pilsētas pašvaldība veicinās pilsētas inženiertīklu modernizāciju un atjaunošanu, kā arī nodrošinās komunālo 
pakalpojumu organizēšanas turpmāku uzlabošanu.  

Siltumapgādes jomā pašvaldība veicinās ogļu izmantošanas nomaiņu mājsaimniecībās ar dabasgāzi vai atjaunojamiem energoresursiem. Centralizētās siltumapgādes jomā 
tiks turpināta siltumtīklu rekonstrukcija un  nomaiņa, samazinot siltumenerģijas zudumus tīklos, kā arī pievēršot uzmanību viedo tehnoloģiju, tīklu un mēriekārtu ieviešanai 
sistēmā. Tiks ieviests centralizētas aukstumapgādes pakalpojums.  
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Elektroapgādes jomā pašvaldība ar pieejamu informāciju iedzīvotājiem skaidros māju elektroapgādes iekšējās sadales tīklu renovācijas nepieciešamību, lai panāktu šo 
sistēmu sakārtošanu un drošību, kā arī veicinās viedo tīklu izbūvi un viedo skaitītāju uzstādīšanu pie patērētājiem. 

Pašvaldība sekmēs turpmāku gāzes sadales tīklu attīstību pilsētā, pievēršot uzmanību arī iespējamai ūdeņraža tehnoloģiju izmantošanai uz dabasgāzes bāzes. 
 
Pašvaldība apņemas turpināt nodrošināt kvalitatīvus centralizētos ūdenssaimniecības pasākumus: uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti un attīrīto notekūdeņu izplūdes 
standartu atbilstoši ES normatīviem, nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas (paplašināt kanalizācijas tīklu esošajā apbūves rajonā - Čiekurkalnā) 
pakalpojumu pieejamību vairāk nekā 97,9% Rīgas iedzīvotājiem, uzlabot ūdens attīrīšanas staciju „Baltezers” un „Daugava” un ūdensapgādes tīklu drošību, panākt 
notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā tajās pilsētas teritorijās, kurās ir pieejami centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi, prioritārā secībā 
veikt plānveida ūdensapgādes un kanalizācijas  maģistrālo un sadalošo tīklu nomaiņu, kā arī prioritārā kārtībā uzsākt pagaidu ūdensvadu tīklu nomaiņu. Tāpat turpmākajos 
septiņos gados paredzēts sabalansēt infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamajiem resursiem. 

Lietusūdens attīrīšanas jautājumu pašvaldība apņemas risināt, gan samazinot lietusūdeņu piesārņotību (uzlabojot pilsētas teritorijas ekspluatācijas kultūru, izskatot iespēju 
pārtraukt ielu kaisīšanu ar sāli ziemas periodā, pastiprinot kontroli par naftas produktu noplūdi lietus kanalizācijā u.c.), gan perspektīvā izstrādājot jaunas tehnoloģijas 
lietusūdeņu attīrīšanai, kā arī esošās pilsētas šķirtsistēmas kanalizācijas pārveidošanu par daļēju šķirtsistēmas kanalizāciju.  

Atkritumu apsaimniekošanas jomā pašvaldība sagatavos saistošos noteikumus, kuros tiks noteikta turpmākā sadzīves un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas kārtība. Pašvaldība mudinās iedzīvotājus intensīvāk pievērsties atkritumu šķirošanai, nosakot vienu šķiroto atkritumu savākšanas vietu (vismaz 3 
konteinerus dalītajiem atkritumiem – papīrs/kartons, PET un plastmasa, kā arī stikls) uz 250-500 iedzīvotājiem, kā arī nosakot maksas diferenciāciju tiem iedzīvotājiem, kuri 
godprātīgi šķiros atkritumus. Sakarā ar to, ka nepastāv sanitārās normas, kas regulētu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izstrādājamos saistošajos noteikumos tiks 
noteikts minimālais atkritumu izvešanas grafiks. Pašvaldība paplašinās arī sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas tīklu. Savukārt sadarbībā ar Rīgai blakus esošajām 
pašvaldībām tiks risināts Getliņu atkritumu poligona jautājums. 

 3.12.tabula  

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana – sagaidāmie rezultāti 

Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma 
vērtība 

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence 

Sagaidāmā 
vērtība 
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

12.1. Siltumenerģijas zudumi Tūkst. MWh 2010/2011 
489 

Samazinās 452 AS „Rīgas siltums” 1 

12.2. Nomainīti un jaunizbūvēti siltumtīkli km 2010/2011 
12,31 

Pieaug 18,7 /gadā AS „Rīgas siltums” 1 

12.3. Elektroenerģijas patēriņš, GWh GWh 2011 
2367 

Pieaug 2700 AS „Latvenergo” 1 

12.4. Ūdensapgādes sistēmas pieejamība % 2011 Pieaug 98 SIA „Rīgas ūdens” 1 
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97,2 
12.5. Kanalizācijas sistēmas pieejamība  % 2011 

96,8 
Pieaug 98 SIA „Rīgas ūdens” 1 

12.6. Iedzīvotāju vērtējums par kanalizācijas pieejamību mājvietā Pozitīvs 
vērtējums, 

% 

2012 
91,8 

Pieaug 98 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi 
2 gados 

12.7. Attīrīto notekūdeņu īpatsvars (%) no kopējā novadītā apjoma % 2011 
87,6 

Pieaug 100 SIA „Rīgas ūdens” 1 

12.8. Sašķiroto atkritumu daudzums Tūkst. t 2012 
40 754 

Palielinās 169 808 RD MVD 1 

12.9. Sašķiroto atkritumu īpatsvars no kopējā sadzīves atkritumu 
apjoma 

Īpatsvars, % 2010 
12 

Palielinās 50 RD MVD 1 

12.10. Vidējais iedzīvotāju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, 
kuriem 100 m rādiusā ap dzīvesvietu ir atkritumu šķirošanas 
punkts 

Īpatsvars, % 2012 
30,2 

Pieaug 45 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

12.11. Vidējais dalīto atkritumu konteineru pieejamības un pieejamības 
kvalitātes vērtējums 

Vērtējums  
punktos  

(0-4) 

2012 
1,6 

Pieaug 2,5 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana 

• Kanalizācijas sistēmas sakārtošana 

• Inženierinfrastruktūras atjaunošanas secība atkarīga no ietekmēto iedzīvotāju skaita 

• Elektropārvades sadales  sistēmu sakārtošana (īpaši pilsētas centrālajā daļā) 

• Moderna atkritumu apsaimniekošanas sistēma pilsētā ar uzsvaru uz atkritumu otrreizēju izmantošanu 

• Viedo tīklu un viedo skaitītāju ieviešana pilsētas infrastruktūrā 
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 3.10.attēls 

Teritoriālās prioritātes RV12 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs 
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Uzdevumi 

12.1. Veicināt ogļu izmantošanas nomaiņu mājsaimniecībās ar dabasgāzi vai atjaunojamiem energoresursiem 
12.2. Turpināt  siltumtīklu rekonstrukciju un  nomaiņu, samazinot siltumenerģijas zudumus tīklos 
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12.3. Veicināt jaunu patērētāju un perspektīvo attīstības teritoriju pieslēgumu centralizētajai siltumapgādei 
12.4. Ieviest centralizētās aukstumapgādes pakalpojumu 
12.5. Veicināt elektropārvades sadales sistēmu sakārtošanu 
12.6. Veicināt perspektīvo attīstības teritoriju nodrošināšanu ar gāzes infrastruktūru 
12.7. Nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus 
12.8. Nodrošināt videi draudzīgas atkritumu saimniecības attīstību 
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RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana 

Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 

Prasmīga, nodrošināta un aktīva 
sabiedrība 

Ekonomika 

Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 
ekonomika 

Pilsētvide 

Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 
pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 

Rīga – starptautiski atpazīstama, 
nozīmīga un konkurētspējīga 

Ziemeļeiropas metropole 

xx xx xxx x 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 

 
� Ar 2009.g. aktīvi iesākta daudzdzīvokļu māju renovācija, sasniedzot vidēji 

ap 50% siltuma patēriņa samazinājumu renovētās ēkās 
� Veikta vienas trešdaļas (ap 30% vai > 120) pilsētas izglītības iestāžu 

renovācija, ievērojami samazinot siltumenerģijas patēriņu ēku apkurei 
� Likvidētas ogļu katlumājas PII, divās no tām  ēku siltumapgādei ierīkojot 

siltumsūkņus  ar dziļurbuma termozondēm, bet trīs aprīkojot ar koksnes 
granulu katliem. Uz  trīs PII namu jumtiem uzstādīti saules kolektori karstā 
ūdens sagatavošanai 

� Ieviesta siltuma patēriņa regulēšana ēku siltummezglos 
� Ieviesta dūmgāzu siltuma utilizācija, uzstādot kondensācijas 

ekonomaizerus AS „Rīgas siltums” siltuma avotos un izstrādājot papildu 
siltumenerģiju bez kurināmā sadedzināšanas 

� Ieviests jaudīgs (2MW) absorbcijas tipa siltumsūknis siltumcentrāles 
„Imanta” koģenerācijas bloka dzesēšanas kontūra siltuma utilizācijai 

� Tiek veikts centralizētajai siltumapgādei pieslēgto namu gada vidējā 
energopatēriņa uz kvadrātmetru novērtējums, izmantojot vairāku pēdējo 
gadu datus 

 
� Padomju laikā celto ēku  nolietošanās un zemā siltumnoturība 
� Rīgā neatliekami jārenovē ap 6000 daudzdzīvokļu namu ar kopējo platību 

12 milj. m², no kuriem līdz 2012.g. renovēti tikai 48 
� Izglītības iestāžu ēkas, kurās  nav veikta renovācija,  atrodas sliktā 

tehniskajā stāvoklī un to energoefektivitāte ir zema  
� Netiek veikti energoauditi individuālām katlu iekārtām ar jaudu >20kW, lai 

kontrolētu to energoefektivitātes līmeni 
� Nav izveidots energoinspektoru dienests individuālo katlu iekārtu un ēku  

energoefektivitātes uzraudzībai 
� Netiek izstrādāti pašvaldības īpašumā esošo sabiedrisko ēku 

energosertifikāti un izvietoti apmeklētājiem redzamā vietā 
� Pilsētā nav realizētu pilotprojektu zema enerģijas patēriņa vai pasīvajām 

ēkām 
� Sliktais siltumtrašu stāvoklis, kas rada lielus siltuma zudumus 
� Netiek izmantoti ģeotermālie (zemes siltuma) resursi enerģijas izstrādei 
� Energoresursu sadārdzināšanās tirgū 
� Iedzīvotāju nevēlēšanās pieņemt lēmumus situācijas uzlabošanā 
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� Uzsākta individuālā siltumenerģijas patēriņa uzskaites (alokatoru) 
ieviešana, galvenokārt renovācijas procesā, dzīvokļos daudzdzīvokļu mājās 

� Veikta biomasas izmantošanas palielināšana (līdz 20% no izmantotā 
kurināmā apjoma) enerģijas izstrādei AS „Rīgas siltums” sistēmā 

� Realizēts pilotprojekts saules bateriju (1200 m²) uzstādīšanai bīstamo 
atkritumu pārstrādes rūpnīcā SIA „Zaļā Latvija”, kas ir lielākais šādu iekārtu 
komplekss Latvijā 

� ES finansējuma piesaistīšana energoefektivitātes projektiem 
� Tiek ieviesta sensoru sistēma apgaismojumam koridoros un kāpņu telpās 
� LED apgaismojuma ieviešana pilsētā (mājokļos) 
� Uzsākta inovatīvu ITK tehnoloģiju ieviešana enerģētikas un transporta 

sistēmā energoefektivitātes uzlabošanai 
� 2012.gadā savu darbību Rīgā uzsāk valstī pagaidām vienīgā ESKO firma SIA 

„RENESCO”, kā arī SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, kas darbojas pēc ESKO 
principiem 

� Ar pašvaldības finansiālu atbalstu (80%) organizēta 102 energoauditu un 
māju energosertifikātu izstrāde 

� Izveidota publiski pieejama datubāze par daudzdzīvokļu māju faktisko 
energoefektivitāti iepriekšējā gadā (2856 mājas) 

� LR normatīvo aktu nepilnības, kas neļauj veikt darbības situācijas 
uzlabošanai 

 

Pašvaldības apņemšanās 2014.-2020.gada periodā 

Rīcības virziena galvenais mērķis ir panākt racionālu energoresursu izlietojumu pilsētas vajadzību apmierināšanai un iedzīvotāju dzīves līmeņa un komforta nodrošināšanai. 
Lai veicinātu energopatēriņa samazināšanu, pašvaldība rādīs paraugu, ieviešot pilotiekārtas, inovatīvas tehnoloģijas un risinājumus, kā arī rūpēsies par  atbalstu 
daudzdzīvokļu māju energoauditu un tipveida māju paraugprojektu izstrādē. 

Tādējādi tiks sekmēta Rīgas  tuvināšana Viedās pilsētas statusam.  

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks“ izvērtē savas plastikāta logu ražotnes darbības atsākšanas iespējas, lai nodrošinātu klientus ar kvalitatīvāku pakalpojumu par izdevīgākām 
cenām. Lai nodrošinātu vispusīgu informāciju par dzīvojamām mājām, to problēmām, kā arī, lai uzņēmums varētu izstrādāt katrai dzīvojamai mājai piemērotu individuālu 
risinājumu, visām dzīvojamām mājām veiks energoauditus. Pašvaldība izskatīs iespēju noteikt nodokļa atlaidi tām dzīvojamām mājām, kur būs veikta dzīvojamo māju 
renovācija, un tādējādi tās būs ietaupījušas energoresursus. ESKO ietvaros uzņēmums meklēs iespējas piesaistīt lētus ilgtermiņa resursus, ko sniegt kā palīdzību saviem 
klientiem dzīvojamo māju renovācijas projektos. Arī SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” piedalīsies daudzdzīvokļu māju renovācijā pēc ESKO principiem.  
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 3.13.tabula 

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana – sagaidāmie rezultāti 

Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma 
vērtība 

Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības periods 
(gadi) 

13.1. Pašreizējais renovēto daudzdzīvokļu ēku skaits pret 
nepieciešamo skaitu 

Skaits 2012 
48/6000 

Pieaug 2000/6000 REA 1 

13.2. Vidējais īpatnējā enerģijas patēriņa 
samazinājums apkurei uz renovēto māju dzīvokļu platības 
kvadrātmetru gadā 

kWh/m² /a 2012 
120-220 

Samazinās 40-80 REA 1 

13.3. Renovēto pašvaldības izglītības iestāžu skaits  Skaits 2011 
93 

Pieaug Renovētas 
visas izglītības 

iestādes, 
kurām tas 

nepieciešams 

REA 1 

13.4. CO2 emisiju samazinājums pret bāzes gadu (1990)
7
 % 1990 

>20 
Pieaug 60 REA 1 

13.5. Biomasas izmantošanas pieaugums AS „Rīgas siltums” siltuma 
avotos 

% 2011 
6,4 

Pieaug 20 REA 1 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Energoefektivitātes ieviešanas projektu procesa stimulēšana, ņemot vērā sarežģījumus, ko rada daudzdzīvokļu mājokļu sadalītais īpašums 

• Motivējoši pasākumi, lai pašvaldība veicinātu energoefektivitāti: 
- diferencēta NĪN likme, kā vienu no kritērijiem piedāvājot mājas energoefektivitāti. Ierosina paaugstināt nodokli proporcionāli mājas vērtības 

pasliktināšanās stāvoklim, kas mājas īpašniekiem liktu savlaicīgi sakārtot īpašumu 
- renovēto māju dzīvokļu īpašniekiem banku kredītus aizstāt ar ESKO kustību, tā palielinot to iedzīvotāju skaitu, kuri gatavi veikt daudzdzīvokļu māju 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 
- valsts finansēts energoaudits 

• Atbalsts inovatīvu enerģētikas un energoefektivitātes tehnoloģiju projektiem 

• Atjaunojamo energoresursu (saules enerģija, ūdeņraža tehnoloģijas, ģeotermālie energoresursi, biogāze, biomasa u.c.) izmantošanas veicināšana 

                                                           
7
CO2 emisiju aprēķinos neņem vērā enerģijas patēriņu, ko pašvaldība nevar ietekmēt un kas nav pašvaldības kompetencē 
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Uzdevumi 

13.1. Veicināt siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas, iekārtas un risinājumus 
13.2. Nodrošināt pašvaldības iestāžu ēku renovāciju  
13.3. Ieviest energoefektīvu apgaismojumu sabiedriskās ēkās un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās 
13.4. Veicināt atjaunojamo  energoresursu izmantošanu 
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RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana 

Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 
Prasmīga, nodrošināta un aktīva 

sabiedrība 

Ekonomika 
Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 

ekonomika 

Pilsētvide 
Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 

pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 
Rīga – starptautiski atpazīstama, 

nozīmīga un konkurētspējīga 
Ziemeļeiropas metropole 

xxx xx xx x 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 
 

� Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno bīstamo graustu piespiedu sakārtošanu 
� Pašvaldība likvidē visus pašvaldības īpašumā esošos graustus 
� Paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana graustu 

īpašniekiem 
� Pašvaldība iznomā mazdārziņu teritorijas dažādās apkaimēs 
� Rīgas kapsētās ir daudz kultūrvēsturisko vērtību – mākslas un vēstures 

pieminekļi 
� Pašvaldība veic pasākumus piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu 

izpētē un sanācijā 
� Izstrādāts plūdu pārvaldības plāns 

 
 
 
 
 

 
� Liels degradēto (t.sk. nekopto) teritoriju un objektu īpatsvars, no kuriem 

liela daļa ir kultūrvēsturiskas ēkas 
� Sadrumstalota degradēto teritoriju īpašuma struktūra liedz pašvaldībai tās 

sakopt 
� Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā atrodas piesārņotas un potenciāli 

piesārņotas vietas 
� Pašvaldības iznomājamās mazdārziņu teritorijās noma uz gadu 

nenodrošina to kvalitatīvu apsaimniekošanu 
� Īpašuma jauktās formas mazdārziņos rada problēmas 
� Dārziņu apkaimes jautājums ir lokāls, taču būtiskas problēmas tajā sagādā 

ūdensapgāde, meliorācija un kanalizācija 
� Daļēji ieviesta Kapsētu informācijas sistēma 
� Nepietiekams valsts atbalsts Brāļu kapu apbedījumu uzturēšanā un 

labiekārtošanā atbilstoši starptautiskajos līgumos paredzētajām saistībām 
� Daļa pilsētas teritorijas cieš no sezonāliem vai stihiju izraisītiem plūdiem  
� Liels degradēto teritoriju īpatsvars Rīgas centrālajā daļā un apkaimēs 

(Maskavas forštate, Avoti, Grīziņkalns, Pētersala un Andrejsala, 
Torņakalns, Teika, Sarkandaugava, Bolderāja, Dzirciems, Āgenskalns, Jugla) 
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Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā 

Pašvaldība turpinās iesāktos darbus, lai sakārtotu degradētās teritorijas un uzlabotu dzīves vides kvalitāti. Pamatojoties uz apkopoto un klasificēto informāciju par pilsētā 
esošajiem graustiem

8
 (t.sk. privātpersonām piederošajiem graustiem), pašvaldība organizēs graustu (arī privāto graustu) sakārtošanu vai nojaukšanu par saviem līdzekļiem. 

Pašvaldība apņemas arī sagatavot degradēto un attīstāmo teritoriju sakārtošanas un izmantošanas politiku. Lai veicinātu pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu 
sakārtošanu, tiek noteikta paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme graustu īpašniekiem.  

Lai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas padarītu izmantojamas pilsētas attīstībā, ka arī novērstu vides piesārņojuma 
draudus, pašvaldība tās ir apzinājusi un tām tiks noteikti sanācijas pasākumi, kas obligāti veicami pirms šādu teritoriju apbūves vai citādas izmantošanas, kā arī tiks veikta šo 
vietu sanācija sadarbībā ar valsts institūcijām, privāto sektoru, kā arī par pašvaldības līdzekļiem. 

Attīstības programmas realizācijas laikposmā jāizstrādā secīgs pasākumu kopums mazdārziņu teritoriju nozīmes atjaunošanai pilsētā. Mazdārziņiem ir ekoloģiska, sociāla un 
arī ekonomiska nozīme pilsētas dzīvē, tāpēc nepieciešama šo teritoriju revitalizācija un sakopšana. Pašvaldība definēs tās apkaimes, kurās mazdārziņu attīstība tiks skatīta 
ilgākā perspektīvā nekā viens kalendārais gads.    

Pašvaldība turpinās apsaimniekot esošās Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētas, veidojot jaunas apbedījumu vietas (paplašinot un labiekārtojot esošās kapsētas) un būvējot 
kolumbārijus. Tāpat tiks turpināta sauso un bojāto koku zāģēšana un kopšana un atkritumu izvešana. Lai uzlabotu drošību kapsētās un mazinātu zādzību skaitu, tiks veidota 
plašāka sadarbība ar drošību sargājošām iestādēm – Valsts policiju un Rīgas pašvaldības policiju. Jaunciema kapu apsaimniekošanā liela nozīme ir sadarbībai ar Garkalnes 
novadu. 

Rīcības virziena veiksmīga īstenošana ir cieši saistīta ar „RV15 Augsta vides kvalitāte”, jo degradēto teritoriju revitalizācija uzlabo vides kvalitāti. 

 3.14.tabula 

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana – sagaidāmie rezultāti 

Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma vērtība Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

14.1. Degradētās teritorijas Skaits 2012 
759 

Samazinās <500 Apsekojums  4 

14.2. Graustu skaits (A, B, C un D kategorija) kopā Skaits 2012 
410 

Samazinās 
(ņemot vērā 

50 RD ĪD 1 

                                                           
8 Grausts – neapdzīvota vai saimnieciskajai darbībai neizmantota kapitāla rakstura būve, kurai būtiski bojātas nesošās vai norobežojošās konstrukcijas, kas padara būves atjaunošanu tehniski neiespējamu vai 
ekonomiski neizdevīgu, kā arī netiek ievērotas šādu būvju uzturēšanai izvirzītās prasības vai ilgstoši ir pārtraukta iesāktas būvniecības ieceres realizācija, un šādas būves vizuālais izskats bojā pilsētas ainavu. 
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arī vēl 
neapzināto 

graustu 
uzskaites 

rezultātus) 
14.3. Grausti A kategorija Skaits 2012 

107 
Samazinās 0 RD ĪD 1 

14.4. Nojauktie bīstamie grausti (A kategorija) pilsētā Skaits 2012 
31 

Samazinās, 
attiecīgi 

samazinoties 
kopējam 

graustu (A 
kategorijas) 

skaitam 

Atbilstoši 
kopējam 

graustu (A 
kategorijas) 
skaitam un 

alternatīviem 
risinājumiem 

(rekonstrukcija) 

RD ĪD 1 

14.5. Vidējais apkaimju estētiskais novērtējums apkaimēs Vērtējums 
punktos 

(0-4) 

2012 
2 

Pieaug 3 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

14.6. Vidējais plūdu riska novērtējums apkaimēs Vērtējums 
punktos 

(0-4) 

2012 
2,5 

Pieaug 3 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

14.7. Piesārņoto teritoriju skaits Skaits 2004 
230 

Samazinās 200 RD MVD  

 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Prioritāte: likvidēt visus graustus (A kategorija), kas apdraud sabiedrības drošību 

• Degradēto objektu un teritoriju piemērošana izmantošanai 

• Diferencēta NĪN likme, kura tiek paaugstināta proporcionāli degradēta objekta un teritorijas vērtības pasliktināšanās stāvoklim, lai īpašnieki savlaicīgi sakārtotu 
īpašumus 

• Sadarbība ar citām pašvaldībām atkritumu apsaimniekošanā 
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 3.11.attēls 

Teritoriālās prioritātes RV14 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs 
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Uzdevumi 

14.1. Revitalizēt degradētās teritorijas un objektus 
14.2. Nodrošināt piesārņoto teritoriju sanāciju  
14.3. Veicināt ģimeņu dārziņu kvalitatīvu izmantošanu 
14.4. Veikt preventīvus pasākumus plūdu risku mazināšanai 
14.5. Nodrošināt efektīvu kapsētu apsaimniekošanu 
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RV15 Laba vides kvalitāte 

Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 

Prasmīga, nodrošināta un aktīva 
sabiedrība 

Ekonomika 

Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 
ekonomika 

Pilsētvide 

Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 
pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 

Rīga – starptautiski atpazīstama, 
nozīmīga un konkurētspējīga 

Ziemeļeiropas metropole 

xx x xxx x 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 

� Salīdzinoši lielas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platības 
� Pilsētā ir daudz zaļās teritorijas (parki, mežaparki, skvēri u.c.) un noris to 

uzturēšana un pakāpeniska atjaunošana 
� Rīga – viena no zaļākajām Eiropas galvaspilsētām. Rekreācijas un aktīvās 

atpūtas zonas pilsētā un pilsētas tuvumā  
� Vidēji 77% pilsētas iedzīvotāju dzīvo 300 m zonā ap dabas un apstādījumu 

teritorijām 
� Daugava kā pilsētas telpiskais mugurkauls 
� Spilves polderis, kas nodrošina relatīvi lielas teritorijas nosusināšanu 

Spilves apkaimē un Babītes pagastā 
� Regulārs gaisa kvalitātes monitorings 
� Bezizmešu mobilitātes attīstība pilsētā 
� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par gaisa kvalitāti mikrorajonos  pārsvars 

pār negatīvo vērtējumu, pozitīva vērtējuma pieaugums (2012) 
� Trokšņa jautājumu risināšana pamatā noris atbilstoši ES un LR normatīvo 

aktu prasībām 
� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par trokšņa līmeni mikrorajonos pārsvars 

pār negatīvo vērtējumu, pozitīva vērtējuma pieaugums (2012) 

� Parku, apstādījumu, skvēru u.c. stāvoklis (t.sk. labiekārtojuma līmenis) 
vietām ir neapmierinošs 

� Trūkst sabiedrisko tualešu publiskajās vietās 
� Nepietiekama apzaļumošana jaunajās attīstības teritorijās 
� Dabas teritorijas pilsētā nav strukturāli savienotas 
� Liela daļa zaļo teritoriju pilsētā ir degradētas 
� Vides pārvaldības organizatoriskā reorganizācija ir pasliktinājusi situāciju 

vides jomā Rīgā 
� Nepietiekami tiek izmantots Rīgas virszemes ūdensobjektu akvatoriju 

rekreatīvais un saimnieciskais potenciāls 
� Liels neoficiālo peldvietu īpatsvars 
� Ūdenstilpēm piegulošajās teritorijās nav attīstīta aktīvajai atpūtai 

nepieciešamā infrastruktūra 
� Ķīšezera virszemes ūdeņu kvalitāte novērtēta kā salīdzinoši zema 
� Pašvaldībā nav izveidota vienota virszemes ūdensobjektu monitoringa 

sistēma 
� Ūdensapgādes, novērošanas (monitoringa) un metro būves izpētei 

izveidotie urbumi, kuri netiek izmantoti, nav likvidēti un apdraud pazemes 
ūdens resursus 
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� Nesakārtota meliorācijas sistēma pilsētā 
� Abi Rīgas pilsētā esošie polderi uzbūvēti iepriekšējā gadsimtā, nav veikta 

to rekonstrukcija, un polderu aizsargdambji atrodas neapmierinošā 
tehniskajā stāvoklī 

� Lielās teritorijās maza grunts nestspēja augsta gruntsūdens līmeņa un 
teritorijas applūšanas dēļ 

� Pilsētā ir applūstošās teritorijas 
� Autotransporta radītais gaisa piesārņojums Rīgas centrālajā daļā un 

paaugstinātais trokšņa līmenis 
� Pilsētas centrālajā daļā daudz individuālu katlu iekārtu ar zemiem 

dūmeņiem (nav uzskaites) 
� Iedzīvotāju sūdzības par akmeņogļu putekļu izraisītām problēmām un 

stipri traucējošām naftas produktu smakām apdzīvotajās vietās blakus 
Rīgas brīvostas teritorijai 

� Gaisa kvalitātes problēmas šādās apkaimēs: Bolderāja, Vecmīlgrāvis, 
Mīlgrāvis, Sarkandaugava, Centrs, vecpilsēta, Grīziņkalns, Avoti, Maskavas 
forštate, Dārzciems, Pļavnieki, Šķirotava, Ķengarags, Rumbula, Dārziņi 

� Galvenie trokšņa avoti pilsētā ir autotransports, dzelzceļš, starptautiskā 
lidosta „Rīga” un Rīgas brīvosta, kā arī rūpniecības objekti 

 
 

Pašvaldības apņemšanās 2014.-2020.gada periodā 

Rīcības virziena galvenais 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. Rīgas pilsētas pašvaldība saglabās, pilnveidos un 
paplašinās ilgtspējīgu dažādu veidu apstādījumu teritoriju un elementu sistēmu, kas ir saistīta ar citām pilsētas dabas teritorijām, paaugstinās publiskās ārtelpas kvalitāti 
iedzīvotāju un viesu atpūtai un piedalīsies pilsētas pozitīvā tēla veidošanā, kā arī nodrošinās pilsētas iedzīvotājus ar dažādām atpūtas iespējām dabā, vienlaikus sekmējot 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Kontrolējot vides stāvokli raksturojošos parametrus (dažādus piesārņojuma veidus, tajā skaitā troksni un dažādas smakas), 
pašvaldība ar pasākumiem nodrošinās negatīvo faktoru mazināšanu un novēršanu, kā arī rūpēsies par tādu pasākumu ieviešanas veicināšanu, kas nodrošina CO₂ emisiju 
līmeņa samazināšanu.  

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un kvalitatīvu ūdens (gan pazemes, gan virszemes) resursu izmantošanu, saglabāšanu un pieejamību nākamajām paaudzēm, pašvaldība izstrādās  
pilsētā esošo virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanas (ekspluatācijas) un izmantošanas saistošos noteikumus. Uzlabos publisko ūdeņu izmantošanas iespējamību 
dažādiem mērķiem (komercdarbībai, saimnieciskai darbībai, rekreācijai u.tml.) privātām un juridiskām personām, kā arī piedalīsies valsts līmeņa normatīvo dokumentu 
(likumu, MK noteikumu) izstrādāšanā, sagatavošanā, precizēšanā un papildināšanā attiecībā uz ūdens resursu izmantošanu. Pašvaldība rūpēsies par savā pārziņā esošo 
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ūdenstilpju krastmalu labiekārtošanu un attīstību, ar ūdens izmantošanu  saistītu objektu (piem., pludmaļu, peldvietu, ūdens parku, sporta laukumu pie ūdenstilpēm utt.) 
izveidošanu un labiekārtošanu. Tāpat arī pašvaldība paredz īstenot Plūdu riska pārvaldības plānā piedāvātos pretplūdu pasākumus, kā arī saglabāt esošos objektus (ielas, 
piestātnes, dambjus, dabiskos reljefus u.c.), kas jau pašlaik kalpo kā aizsargdambji. Sadarbībā ar fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldība risinās jautājumus par 
neizmantojamu novērojumu (monitoringa), ūdensapgādes un metro būves izpētes urbumu, kuri atrodas uz pašvaldības zemes, likvidēšanu. Kā arī pašvaldība nodrošinās 
pareizas esošo urbumu izmantošanas uzraudzības un izmantošanas nosacījumu sagatavošanu. Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijām sadarbojoties, tiks uzlabota 
reaģētspēja un dažādu pasākumu plānošana un izpilde gadījumos, kad tiks konstatēts ūdens resursu piesārņojums. Pašvaldība pastiprinās sadarbību ar privātām un 
juridiskām personām ūdens resursu aizsardzības un kvalitātes uzlabošanai. 

Gaisa kvalitātes jomā pašvaldība īstenos gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā definētos uzdevumus (optimizēt transporta plūsmas, nomainīt ogļu izmantošanu 
apkurē u.c.), īstenos gaisa kvalitātes pārraudzību, kā arī veiks agrāk īstenoto pasākumu efektivitātes novērtēšanu. Pašvaldība ieviesīs un īstenos pilsētā normatīvo aktu 
prasības gaisa kvalitātes jomā (īpaši attiecībā uz smalkajām daļiņām PM10, PM2.5 un slāpekļa dioksīdu). Tāpat pašvaldība sniegs informāciju par gaisa monitoringa 
rezultātiem, tendencēm, citiem gaisa kvalitātes jautājumiem un individuālām iespējām samazināt gaisa piesārņojumu. 

Trokšņa piesārņojuma jomā pašvaldība plāno esošajās apdzīvotās vietās samazināt rūpniecības objektu, autotransporta, dzelzceļa transporta un gaisa transporta radīto 
troksni un perspektīvajās apbūves teritorijās samazināt trokšņa izplatīšanos, lai novērstu vides trokšņa radīto negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību un nodrošinātu 
pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamo un publisko ēku teritorijās. 

Rīcības virziena veiksmīga īstenošana ir cieši saistīta ar „PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija”, „RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu 
uzlabošana” un „RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana”. 

 3.15.tabula 

RV15 Laba vides kvalitāte – sagaidāmie rezultāti 

Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma vērtība Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

15.1. Zaļo teritoriju īpatsvars no pilsētas kopējās teritorijas Īpatsvars, % 2012 
23 

Nesamazinās 23 Rīgas teritorijas 
plānojums  

2006.–2018.gadam  
ar grozījumiem 

1 

15.2. Degradētās zaļās teritorijas Skaits 2012 
27 

Samazinās 15 Pētījums 4 

15.3. Rīgas sabiedrisko apstādījumu (dārzi, parki, skvēri) teritorijas ha 2012  
614 (230 un 

384)  

Pieaug  SIA „Rīgas meži” 1 

15.4. Vidējais iedzīvotāju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, 
kuriem 300 m rādiusā ap dzīvesvietu ir pieejamas dabas un 

Īpatsvars, % 2012 
77,7 

Pieaug 80 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 
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apstādījumu teritorijas 
15.5. Vidējais dabas un apstādījumu teritoriju pieejamības un 

pieejamības kvalitātes vērtējums 
Vērtējums 

punktos 
(0-4) 

 

2012 
2,6 

Pieaug 6 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

15.6. Vidējais iedzīvotāju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, 
kuriem 500 m rādiusā ap dzīvesvietu ir pieeja ūdensmalai 

Īpatsvars, % 2012 
44,2 

Nesamazinās 44 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

15.7. Vidējais ūdensmalu pieejamības un pieejamības kvalitātes 
vērtējums 

Vērtējums 
punktos 

(0-4) 

2012 
1,9 

Pieaug 2,5 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

15.8. Iedzīvotāju vērtējums par dabasvides daudzumu un kvalitāti 
Rīgā kopumā 

Pozitīvs 
vērtējums, 

% 

2012 
80,4 

Palielinās 85 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi 
2 gados 

15.9. Normatīvo aktu prasībām atbilstošas iekšzemes peldvietas Skaits 2013 
5 

Skaits palielinās 13 Izpilddirekcijas, RD 
MVD 

1 

15.10. Uz pašvaldības zemes esošie neizmantojamie ūdensapgādes 
urbumi 

Skaits 2009 
17 

Skaits 
samazinās 

0 RD MVD 1 

15.11. Gaisa kvalitāte pilsētā: dienu skaits, kad tiek pārsniegta 
normatīvajos aktos pieļaujamā robežvērtība piesārņojumam ar 
cietajām daļiņām PM10: 
Krišjāņa Valdemāra ielā 18 
Brīvības ielā 73 

Dienas 2013 
 

48 
105 

Samazinās <35 RD MVD 1 

15.12. NO2  gada vidējā koncentrācija monitoringa stacijās: 
Tvaika ielā 44 
Brīvības ielā 73 
Krišjāņa Valdemāra ielā 18 
Maskavas ielā 165 
Raiņa bulvārī 

μg/m
3 

 2013 
25,9 
43,4 
50,6 
22,9 
31,8 

Samazinās <40 RD MVD 1 

15.13. Vidējais gaisa piesārņojuma novērtējums apkaimēs 
(NO2 un CO) 

Vērtējums 
punktos 

(0-4) 

2012 
2,5 
2,4 

Pieaug 3 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 

        

15.14. Iedzīvotāju vērtējums par gaisa kvalitāti mikrorajonā/apkaimē Pozitīvs 
vērtējums, 

% 

2012 
77,4 

Pieaug pozitīvs 
vērtējums 

80 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi 
2 gados 

15.15. Vidējais trokšņa līmeņa novērtējums apkaimēs Vērtējums 
punktos 

2012 
2,7 

Pieaug 3 Ekspertu veikts 
pētījums 

4 
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(0-4) 
15.16. Iedzīvotāju daļa (%), kas naktī pakļauti par 55 dB(A) lielākam 

troksnim 
% 2011 

39 
Samazinās 20 RD MVD 1 

15.17. Iedzīvotāju vērtējums par trokšņu līmeni mikrorajonā/apkaimē 
dienā 

Pozitīvs 
vērtējums, 

% 

2012 
81,1 

Pieaug pozitīvs 
vērtējums 

85 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi 
2 gados 

15.18. Iedzīvotāju vērtējums par trokšņu līmeni mikrorajonā/apkaimē 
naktī 

Pozitīvs 
vērtējums, 

% 

2012 
78,9 

Pieaug pozitīvs 
vērtējums 

85 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi 
2 gados 

15.19. Iedzīvotāju vērtējums par teritorijas tīrību pilsētā Pozitīvs 
vērtējums, 

% 

2012 
81,3 

Pieaug 85 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā reizi 
2 gados 

 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Pilsētas zaļo teritoriju nesamazināšana un to kvalitātes uzlabošana 

• Zaļo teritoriju pieejamības uzlabošana 

• Ūdensobjektu izmantošanas daudzveidības un intensitātes paaugstināšana, nepasliktinot attiecīgo ūdeņu stāvokli 

• Nepasliktinās oficiālo peldvietu ūdeņu kvalitāte 

• Plānojot ūdenstilpju un ūdensmalu apsaimniekošanu un izmantošanu, nodrošināt ūdens un piekrastes ekosistēmu saglabāšanu, kā arī pieejamību 

• Ieviest jaunas un videi draudzīgas apstādījumu uzturēšanas tehnoloģijas 

• Gaisa kvalitātes uzlabošana 

• CO₂ emisiju samazināšana 

• Piesārņoto vietu attīrīšana 

• Trokšņa diskomforta zonu samazināšana 

• Pazemes ūdens resursu aizsardzība 

• Veicot pretplūdu pasākumus un īstenojot meliorācijas darbus vai attīstot inženierbūves, integrēt tos pilsētvidē 

• Plānojot infrastruktūras, saimniecisko, kā arī mājokļu un atpūtas objektu attīstību, nepieciešams nodrošināt sabiedrību ar informāciju par vides troksni un 
paredzētajiem pasākumiem trokšņa samazināšanai, jāievēro gaisa kvalitātes normatīvi, kā arī jāizvērtē objektu iekļaušanās kopējā ainavā 
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 3.12.attēls 

Teritoriālās prioritātes RV15 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs 
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Uzdevumi 

15.1. Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas, apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu (t.sk. ūdensmalas) 
15.2. Saglabāt bioloģisko daudzveidību  
15.3. Nodrošināt ūdens  resursu kvalitāti un aizsardzību 
15.4. Nodrošināt gaisa kvalitātes atbilstību normām 
15.5. Pilnveidot un uzturēt vides monitoringu un informācijas sistēmas 
15.6. Samazināt trokšņa piesārņojumu pilsētā  
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PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte 

 Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 

Prasmīga, nodrošināta un aktīva 
sabiedrība 

Ekonomika 

Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 
ekonomika 

Pilsētvide 

Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 
pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 

Rīga – starptautiski atpazīstama, 
nozīmīga un konkurētspējīga 

Ziemeļeiropas metropole 

xx xxx x xxx 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 

� Stratēģiski izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums – pilsēta atrodas gan 
Latvijas, gan Baltijas valstu centrā 

� Latvija ir Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts 
� Stratēģiski nozīmīgs transporta mezgls valsts un Eiropas satiksmes tīklā 
� Salīdzinoši liels patērētāju tirgus starp Baltijas valstīm 
� Salīdzinoši liels valstī reģistrēto ekonomiski aktīvo uzņēmumu 

koncentrēšanās īpatsvars Rīgā 
� Gadsimtu gaitā uzkrātās tautsaimniecības iestrādes un tradīcijas 

rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības, transporta un citu pakalpojumu 
sniegšanas jomā 

� Izglītots, svešvalodas pārzinošs darbaspēks ar labām spējām strādāt 
daudzkultūru vidē un izcilām saskarsmes prasmēm 

� Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercijas attīstība  
� Radošo industriju attīstība 
� Starptautisko kredītreitinga aģentūru pilsētai piešķirto rādītāju 

uzlabošanās 
� Ikgadējs uzkrāto ĀTI pieaugums Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā 
� Jau funkcionējoši pašvaldības atbalsta instrumenti uzņēmējdarbībai 
� Lielākās un nozīmīgākās Latvijas uzņēmējus apvienojošās organizācijas ir 

� Augsts bezdarba līmenis un nabadzības pieaugums 
� Lielā emigrācija ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū 
� Zems darba samaksas apmērs 
� Ēnu ekonomika (algas maksāšana aploksnē, izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas, darba līgumu neslēgšana u.c.)  
� Mazo un vidējo uzņēmumu salīdzinoši zemais konkurētspējas līmenis  
� Nepietiekams atbalsts jaundibināto uzņēmumu dzīvotspējas 

nodrošināšanai 
� Liels nodokļu slogs un biežās izmaiņas nodokļu sistēmā 
� Daudzpusīgas un konstruktīvas sadarbības trūkums uzņēmēju starpā, kā 

arī starp uzņēmējiem un pašvaldību 
� Administratīvo procedūru sarežģītība un ilgums 
� Slikti izmantots pašmāju zinātnieku potenciāls ražošanas attīstīšanai 
� Pilsētas teritorijā nepilnīgi izmantota ražotņu un noliktavu apbūve 
� Mūsdienīgu industriālo parku ar uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo 

infrastruktūru trūkums 
� Samazinās nefinanšu investīcijas, ko veido ilgtermiņa nemateriālie 

ieguldījumi pamatlīdzekļos  
� Valsts atbalsts ekonomikas izaugsmes sekmēšanai lielākoties tiek novirzīts 
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izvietotas Rīgā, tajās ir plaši pārstāvēti Rīgas uzņēmēji 
� Funkcionējošas uzņēmēju savstarpējās sadarbības struktūras, kas 

paaugstina vairāku nozaru konkurētspēju (piemēram – „LIVE RĪGA”, Rīgas 
marka, „Life Science Cluster of Latvia” u.c.) 

uzņēmējdarbībai ārpus Rīgas pilsētas administratīvajām robežām 
 

 

 

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā 

Rīgas pilsētas ekonomikas attīstības virsmērķis 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. Pašvaldības uzdevums pilsētas ekonomikas attīstības jomā ir 
pilsētas ekonomikas konkurētspējas veicināšana, orientējoties uz atbalsta sniegšanu uzņēmējiem, jaunu investīciju piesaistīšanu un jaunu darba vietu radīšanu. Pilsētas 
ekonomikas konkurētspējas stimulēšana paredz investīciju piesaistes veicināšanu, uzņēmējdarbības vides attīstību, kā arī pašvaldības projektu iniciēšanu, sagatavošanu, 
virzīšanu un ieviešanu.  

Lai pašvaldība mērķtiecīgāk īstenotu tās pienākumu – sekmēt saimniecisko darbību Rīgā, ir nepieciešams novērst dažādu valsts, pašvaldības un privāto uzņēmējdarbības 
atbalsta instrumentu fragmentāro dabu, t.i., apzināt un koordinēt to darbību un turpināt regulāri atjaunot informāciju par to, kurās jomās atbalsts uzņēmējiem ir 
nepieciešams un var sniegt lielāko devumu pašvaldības ekonomikas attīstībā. Visu veidu atbalsts tiks sniegts koordinēti, t.i., saziņā ar uzņēmēju intereses pārstāvošām 
organizācijām, lai nodrošinātu vienotu nozares viedokli par veicamajām aktivitātēm. Konsekventai un efektīvai labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanai un ekonomiskās 
aktivitātes paaugstināšanai pilsētas teritorijā nepieciešams izstrādāt pašvaldības atbalsta plānu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. Plāna izstrādes ietvaros būtu 
jāveicina arī pašvaldības sadarbība ar valsts institūcijām nodokļu politikas jautājumos, tostarp nodokļu sloga samazinājuma iespējas, kā arī ar uzņēmējdarbību saistīto 
nodokļu – uzņēmumu ienākuma nodokļa vai pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu daļas ieskaitīšanas pašvaldības budžetā iespējas. Izstrādājot uzņēmējdarbības atbalsta 
politiku, ir nozīmīgi ne vien veicināt uzņēmējdarbību, bet arī pēc izstrādātiem kritērijiem (izaugsme, eksports, nomaksātie nodokļi uz vienu iedzīvotāju, jaunu produktu 
izveide u.c.) novērtēt uzņēmējus un veikt labāko apbalvošanu, izteikt tiem atzinību.  

Lai sekmīgi īstenotu rīcības virzienu un veicinātu nozaru ar augstu pievienoto vērtību izaugsmi, pašvaldība pastiprinās sadarbību ar zinātnes un biznesa sektoru inovāciju 
attīstībā, kur pašvaldība veiks starpnieka lomu. Tāpat pašvaldība turpinās sniegt atbalstu jaunu komercdarbības ideju realizēšanai pilsētas teritorijā un meklēs sadarbības 
iespējas ar izaugsmē ieinteresētiem partneriem kā no valsts pārvaldes, tā privātā sektora. Tā kā līdzšinējā pieredze uzrāda ražošanai piemērotu teritoriju un telpu trūkumu 
pilsētā, pašvaldība aktīvi iesaistīsies iniciatīvās, kas vērstas uz industriālu teritoriju izveidi un/vai attīstību tās teritorijā. Lai stiprinātu Rīgas starptautisko konkurētspēju, arī 
turpmāk tiks pievērsta uzmanība aktivitātēm, kas vērstas uz starptautisku uzņēmēju piesaisti Rīgai – gan izmantojot jau esošo pieredzi, gan sadarbības iestrādes ar 
starptautiskām organizācijām, gan meklējot jaunas pilsētas popularizēšanas iespējas. 
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 3.16.tabula 

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte – sagaidāmie rezultāti 

Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma vērtība Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

16.1. Rīgas kredītreitings Kredītreitinga 
pakāpe 

„Standard&Poor's” 
2012 

BBB/Positive/A2 
 
 

„Moody's” 
2012 

Baa3 Stable 

Paaugstinās 
 

 

 

Paaugstinās 

AA+ 
 

 

 

Aa1 

Kredītreitingu 
aģentūra 

„Standard&Poor's” 
 
 
 

Kredītreitinga 

aģentūra „Moody's” 

1 
 

 

 

1 

16.2. Rīgas kopējās pievienotās vērtības īpatsvars kopējā 
pievienotajā vērtībā Latvijā 

% 2011 
48,6

9
 

Pieaug/saglabājas 50% CSP 1 

16.3. IKP Rīgā uz vienu iedzīvotāju (faktiskajās cenās) euro 2010 
14515 

Pieaug Ne zemāk 
kā ES 

vidējais 

CSP 1 

16.4. Ārvalstu tiešās investīcijas Milj. euro 2013 
5023 

Pieaug 8395 Lursoft 1 

16.5. Ekonomiski aktīvās tirgus statistikas vienības uz 1000 
iedzīvotājiem 

Skaits uz 
1000 iedz. 

2011 
85 

Pieaug  CSP 1 

16.6. Ekonomiski aktīvās komercsabiedrības Skaits tūkst.  Pieaug 46,4 CSP 1 
16.7. Nodarbinātības līmenis % 2012 

60,3 
Pieaug 75 CSP 1 

16.8. Reģistrētais bezdarba līmenis gada sākumā % 2013 
6,5 

Samazinās 5 NVA 1 

16.9. Rīgā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa bruto (euro) euro 2012 
778 

Pieaug 1139 CSP 1 

16.10. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto pret iztikas 
minimumu Latvijā 

Reizes 2012 
2,20 

Pieaug 3 CSP 1 

                                                           
9
 Novērtējums 
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16.11. Darba vietu skaita pieaugums % pret iepriekšējo gadu % 2011 
1,9 

Nesamazinās >2 CSP 1 

16.12. Darbaspēka produktivitāte (pievienotā vērtība/strādājošo 
skaits), tūkst. euro 

Tūkst. euro 2010 
28,32 

Nesamazinās  CSP, RD PAD 
Stratēģiskās vadības 
pārvaldes aprēķini 

1 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Rūpniecības nozares lomas palielināšanās pilsētas ekonomikā 

• Augstas pievienotās vērtības sekmēšana 

• Jauno uzņēmumu atbalsts Rīgā 

• Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts Rīgā 

• Pastiprināt pašvaldības sadarbību ar augstskolām 

• Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai degradētajos objektos un teritorijās 

• Nozaru (transports, loģistika; radošās nozares – mode, dizains, filmu industrija u.c., IKT nozare; elektrotehnikas ražošana;  ķīmiskā rūpniecība; metālizstrādājumu 
ražošana un mašīnbūve; profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi; izglītība) attīstības veicināšana starptautiskā mērogā 

 
Uzdevumi 

16.1. Paaugstināt motivāciju inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai 
16.2. Nodrošināt uzņēmējiem nepieciešamo informatīvo un konsultatīvo atbalstu  
16.3. Sekmēt zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību 

16.4. Nodrošināt pozitīvu Rīgas kā uzņēmējdarbības vietas atpazīstamību vietējām un starptautiskām uzņēmēju auditorijām 
16.5. Sekmēt Rīgas potenciāli konkurētspējīgo nozaru izaugsmi 
16.6. Veidot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības uzsākšanai un nozīmīgu privāto investīciju piesaistei 
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RV17 Augoša daudzprofilu osta 

 Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 

Prasmīga, nodrošināta un aktīva 
sabiedrība 

Ekonomika 

Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 
ekonomika 

Pilsētvide 

Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 
pilsētvide 

Starptautiskais mērogs  

Rīga – starptautiski atpazīstama, 
nozīmīga un konkurētspējīga 

Ziemeļeiropas metropole 

x xxx xx xx 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 

� Multifunkcionāla osta 
� ES vārti uz Austrumu tirgiem  

� Rīgas ostas kravu struktūrā lielākais īpatsvars ir oglēm  
� Ietekme uz vides kvalitāti blakus ostai esošajās dzīvojamās teritorijās  
� 445 ha sauszemes teritorijas bez iespējām attīstīt jūras termināļus 
� Ostas attīstību ietekmē makroekonomiskā situācija NVS un Krievijā  
� Ostas rajoniem nav tiešas piekļuves pilsētas maģistrālajām ielām 

 

Pašvaldības apņemšanās 2014.-2020.gada periodā 

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. 

Rīgas pilsētas pašvaldība plāno, ka nākotnē ostas loma pilsētas un visas valsts izaugsmē palielināsies, uzlabojot ārējo sasniedzamību un aktivizējot ekonomisko darbību. 
Ostas izaugsme tiks sabalansēta ar pilsētas iedzīvotāju interesēm, un to nodrošinās pārdomāts uzņēmumu izvietojums, transporta plūsmu novirzīšana ārpus centra un 
kvalitatīvas vides uzturēšanas prasības. 

Rīgas ostas izaugsme līdz ar divu citu valsts lielo ostu attīstību paredzēta arī NAP, plānojot, ka kravu apgrozījums trīs ostās 2020.g. salīdzinājumā ar 2011.g. gandrīz 
dubultosies. 
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Rīcības virziena sekmīgai īstenošanai būtiskas aktivitātes tiek veiktas „RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība” ietvaros, nodrošinot labu un efektīvu sasaisti starp Rīgas 
brīvostu un citiem nacionālajiem un starptautiskajiem (TEN–T) transporta infrastruktūras tīkliem. 
 3.17.tabula 

RV17 Augoša daudzprofilu osta – sagaidāmie rezultāti 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Ostas infrastruktūras attīstība 

• Ostas tēla popularizēšana 

• Apklāta ogļu pārkraušana 

• Sadarbība starptautiskā mērogā ostas attīstībā un nodarbinātības veicināšanā 
 
 

Uzdevumi 

17.1. Paaugstināt kuģu ceļu un ar to saistītās infrastruktūras kapacitāti  
17.2. Sekmēt ostas uzņēmumu attīstību 
17.3. Sekmēt rūpniecības un loģistikas centru attīstību brīvostas teritorijā 
17.4. Popularizēt Rīgas brīvostas iespējas starptautiskā mērogā 
17.5. Sadarboties ar pieostas apkaimēm 

Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma 
vērtība 

Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

17.1. Kravu apgrozījums Rīgas ostā Milj. t. 2012 
36,1 

Pieaug  49 Rīgas brīvostas 
pārvalde 

1 

17.2. Kuģu bruto tonnas vienība GT, milj. 2012 
47,7 

Pieaug  50 Rīgas brīvostas 
pārvalde 

1 

17.3. Rīgas ostas kravu apgrozījuma īpatsvars kopējā Latvijas ostu kravu 
apgrozījumā  

%  2012 
49 

Nesamazinās 50 Rīgas brīvostas 
pārvalde 

1 

17.4. Rīgas brīvostas teritorijā strādājošie uzņēmumi Skaits  2012 
88 

Nesamazinās 88 Rīgas brīvostas 
pārvalde 

1 

17.5. Rīgas brīvostas teritorijā strādājošie stividori Skaits 2012 
33 

Nesamazinās 33 Rīgas brīvostas 
pārvalde 

1 



 

109 

 

RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums 

 Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 
Prasmīga, nodrošināta un aktīva 

sabiedrība 

Ekonomika 
Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 

ekonomika 

Pilsētvide 
Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 

pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 
Rīga – starptautiski atpazīstama, 

nozīmīga un konkurētspējīga 
Ziemeļeiropas metropole 

x xxx xx xxx 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 
� Lielākā Baltijas valstu galvaspilsēta 
� Attīstīta tūrisma infrastruktūra (viesnīcas, transports, ēdināšana u.c.) 
� Tūristu skaita (arī to, kas Rīgā pavada vairākas dienas) palielināšanās 
� Augsta tūrisma produkta kvalitāte par samērīgu cenu 
� Laba pieredze starptautisku pasākumu organizēšanā 
� Rīgas vēsturiskais centrs (UNESCO) 
� Laba starptautiskā sasniedzamība 

� Nepietiekama pilsētas atpazīstamība starptautiskā vidē 
� Informatīvu norāžu trūkums pilsētā 
� Pilsētā nav liela kongresu centra 
� Viesmīlības un godīguma trūkums apkalpojošā sektorā (taksometri, 

restorāni, veikali u.tml.) 
 

 

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā 

Rīcības virziena galvenais mērķis ir veicināt tūrisma attīstību pilsētā, dažādojot tūrisma piedāvājumu.  Pašvaldības uzdevums rīcības virziena ietvaros ir gan veicināt 
uzņēmējdarbību, gan popularizēt tūrisma iespējas savā teritorijā. Tūrisma attīstības veicināšanai ir izstrādāts zīmols „LIVE RĪGA” un tiek uzturēts portāls www.liveriga.com. 
Veiksmīga tūrisma attīstība ir cieši saistīta ar sekmīgi īstenotiem pasākumiem citu rīcības virzienu ietvaros, piemēram, pilsētas starptautiskās sasniedzamības attīstību, 
pilsētvides kvalitāti, kultūras vidi un pasākumiem, sporta pasākumiem, pilsētas tēlu, iedzīvotāju attieksmi u.tml.  Sekmīgai tūrisma attīstībai ir jābūt atbilstošai 
infrastruktūrai. Tūristu piesaisti veicina nacionāla mēroga kultūras un sporta būvju celtniecība, kas ir katras pilsētas un valsts prestiža objekts. 

Rīgas pilsētas pašvaldība turpinās attīstīt zīmolu „LIVE RĪGA”, rīkojot apjomīgas reklāmas kampaņas mērķa valstīs, nodrošinot dalību starptautiskās tūrisma izstādēs un 
konferenču, kongresu un korporatīvo pasākumu izstādēs, rīkojot tematiskos pasākumus ārvalstu medijiem, sagatavojot informatīvos materiālus un suvenīrus, kā arī 
nodrošinot vismaz trīs tūrisma informācijas centru darbību un regulāri atjaunojot portālu. Lielu devumu rīcības virziena attīstībai dos pasākumi, kas norisināsies 2014.gadā 
Rīgā, kad pilsētai piešķirts EKG statuss. 

Veicinot tūrisma nozares attīstību Rīgā, pašvaldība turpinās sadarbību ar valsts institūcijām un privāto sektoru, slēdzot vienošanās par zīmola „LIVE RĪGA” izmantošanu. 
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Sekmīgai rīcības virziena īstenošanai būtiska ir  sadarbība ar vadošajiem tūrisma nozares pārstāvjiem - Tūrisma attīstības valsts aģentūru, Latvijas Tūrisma aģentu un 
operatoru asociāciju, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju un lielākajām aviokompānijām.  

Nozares veiksmīgai attīstībai būtiski ir veicināt tūristu apjoma pieaugumu, tūrisma pakalpojumu dažādošanu, viesnīcu noslogojuma palielinājumu, uzturēšanās laika 
pagarināšanu (t.sk. nakšņojumu skaita pieaugumu), Rīgas pilsētas kā īso ceļojumu galamērķa atpazīstamības veicināšanu, Rīgas pilsētas kā kongresa, konferenču un 
korporatīvo pasākumu organizēšanas vietas veidošanu, medicīnas tūrisma attīstību, Rīgā ienākušo kruīzu kuģu skaita palielināšanu, jaunu darba vietu radīšanu, kā arī 
izvairīšanos no nevēlamajiem tūristiem.  

Nākamajos 7 gados svarīgi uzdevumi ir: apgūt jaunus tirgus, palielinot tūristu skaitu no Polijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, kā arī no Āzijas valstīm un ASV; samazināt tūrisma 
sezonalitāti; saglabāt augstu tūrisma produktu kvalitāti par samērīgām cenām; izveidot  Rīgas pilsētā  konferenču un biznesa centru ar vismaz 5000 vietu lielu kapacitāti. 

 3.18.tabula 

RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums – sagaidāmie rezultāti 

Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma 
vērtība 

Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

18.1. Tūrisma mītnēs apkalpoto cilvēku skaits  Skaits, milj. 2012 
0,97 

Pieaug 1,3 CSP 1 

18.2. Vairākdienu ārvalstu ceļotāji Rīgā Skaits, milj. 2012 
1,19 

Pieaug 1,65 CSP 1 

18.3. Tūristu mītņu skaits Rīgā Skaits 2012 
117 

Pieaug 130 CSP 1 

18.4. Vidējais viesnīcu (numuru) noslogojums Rīgā 
 

% 2011 
46,5 

Pieaug 65 CSP 1 

18.5. Ceļojumu raksturojošo rādītāju Rīgā vērtējuma „labi” īpatsvara 
pieaugums 

% 2011 
63,1 

Pieaug 70 CSP 1 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Rīgas pilsētas kā kongresa, konferenču un korporatīvo pasākumu organizēšanas vietas atpazīstamības un atbilstošas infrastruktūras veidošana 

• Sadarbība starptautiskā mērogā, veicinot uzņēmēju attīstības iespējas 
 

Uzdevumi 

18.1. Veicināt tūrisma attīstību 
18.2. Rīkot un atbalstīt starptautiskus pasākumus 
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18.3. Atbalstīt darījumu tūrisma (izstāžu, konferenču u.c.) infrastruktūras paplašināšanu 
18.4. Veicināt kruīzu kuģu ienākšanu Rīgas ostā 



 

112 

 

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība 

 Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

Sabiedrība 
Prasmīga, nodrošināta un aktīva 

sabiedrība 

Ekonomika 
Inovatīva, atvērta un eksportspējīga 

ekonomika 

Pilsētvide 
Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama 

pilsētvide 

Starptautiskais mērogs 
Rīga – starptautiski atpazīstama, 

nozīmīga un konkurētspējīga 
Ziemeļeiropas metropole 

xxx xx xx xx 

 

Priekšrocības un trūkumi 

Priekšrocības Trūkumi 
� Rīga kā galvaspilsēta 
� Vēlētāju aktivitātes pieaugums pēdējās pašvaldību vēlēšanās 
� Ieviests vienas pieturas aģentūras princips dažādu pašvaldības 

pakalpojumu sniegšanā (Apmeklētāju pieņemšanas centrs, Rīgas klientu 
centrs) 

� Vienota, centralizēta IKT pārvaldība Rīgas pilsētas pašvaldībā 
� Piesardzīga finanšu politika, saistību vadības stratēģijas īstenošana 
� Dažādu mediju izmantošana informēšanas mērķiem un Rīgas 

reklamēšanai, tajā skaitā izmantojot profilus populārākajos sociālajos 
tīklos: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr un Foursquare 

� Regulāra sadarbība un komunikācija ar sabiedrību 
� Konsultatīvas padomes un darba grupas RD  
� Aktīva darbība Rīgas plānošanas reģionā, sadarbība ar valsts iestādēm, 

uzņēmējiem, NVO u.c. 
� Rīgai ir izveidots plašs sadraudzības pilsētu tīkls, un pilsēta aktīvi 

līdzdarbojas starptautiskajās organizācijās 
� Rīgai ir laba pieredze liela mēroga/augsta līmeņa starptautisko konferenču 

rīkošanā 
� Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par pašvaldības darbību kopumā pārsvars 

pār negatīvo vērtējumu, pozitīvā vērtējuma pieaugums (2012) 

� Nepietiekama informācijas apmaiņa (gan starp RD struktūrvienībām un 
institūcijām, gan starp RD un NVO, RD un iedzīvotājiem) 

� Atsevišķos gadījumos institūciju funkciju dublēšanās 
� Salīdzinoši liela birokrātija atsevišķās pašvaldības jomās – ilgstošs 

dokumentu saskaņošanas un ieviešanas process pašvaldībā 
� Korupcijas skandāli 
� Atsevišķos gadījumos pašvaldības organizatoriskās struktūras optimizācijas 

negatīva ietekme uz darba kvalitāti, kas darbinieku trūkuma vai 
nepietiekamas profesionalitātes dēļ ir pasliktinājusies 

� Nav vadošās struktūrvienības ar attiecīgām pilnvarām un resursiem, lai 
nodrošinātu vienotu klientu apkalpošanu  

� Nav vienoti sniegto pakalpojumu mērīšanas un institūciju darbības 
efektivitātes novērtēšanas kritēriji 

� Nav vadošās struktūrvienības pakalpojumu pārvaldības jomā – netiek 
veidota un uzturēta pilnvērtīga pakalpojumu pārvaldības sistēma 

� Nepietiekama plānošanas sasaiste ar pašvaldības budžetu 
� Nepietiekamā kvalitātē un apjomā ir dažādu pašvaldības struktūrvienību 

IKT materiāltehniskais nodrošinājums un infrastruktūra  
� Rīgā aktuāla ir patvaļīgā būvniecība, kuras apjomi nemazinās 
� Parakstītais sadarbības memorands starp pašvaldību un NVO netiek 
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 pilnībā īstenots 
� Iedzīvotāju negatīva vērtējuma par iespēju ietekmēt pašvaldības lēmumus 

pārsvars pār pozitīvo vērtējumu (2012) 
� Iedzīvotāju negatīva vērtējuma par iespēju piedalīties pilsētas attīstības 

plānošanas pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos, izteikt savu 
viedokli pārsvars pār pozitīvo vērtējumu (2012) 

� Trūkst redzējuma par starptautiskās sadarbības prioritātēm  
� Slikti izmantots starptautiskās profesionālās pieredzes apmaiņas un 

zināšanu pārneses potenciāls 
� Nepietiekama profesionālā sadarbība ar Rīgas sadraudzības pilsētām 
� Rīgas pilsētas dalībai Eiropas pilsētu tematiskajos tīklos trūkst ilgtermiņa 

redzējuma un budžeta 
� Grūti prognozējams iespējamais valsts atbalsts pašvaldībai svarīgu objektu 

realizēšanā 
 

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā 

Rīcības virziena galvenais 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.  

Rīgas pilsētas pašvaldība centīsies savus pakalpojumus regulāri uzlabot un pilnveidot, sniedzot iedzīvotājiem un uzņēmējiem tos pēc iespējas ērtākā un daudzveidīgākā 
veidā. Mūsdienās ērtība un efektivitāte nav iedomājamas bez e-pārvaldes, tajā pašā laikā saglabājot un attīstot arī tradicionālos komunikācijas veidus, tādējādi nodrošinot 
piekļuvi informācijai iedzīvotāju grupām, kuras nevar saņemt informāciju ar interneta vietņu palīdzību. Pašvaldība sekmēs iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbā ne 
tikai normatīvajos aktos tieši paredzētos gadījumos sabiedriskajās apspriešanās, darba grupās un konsultatīvajās padomēs, bet arī atbalstot un organizējot dažādas 
līdzdalības aktivitātes pilsētas apkaimēs, kas veicinās gan pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem, gan sabiedrības grupu savstarpēju sadarbību. Vispusīga sabiedrības 
informēšana ir līdzdalības priekšnosacījums. Pašvaldība pilnveidos informācijas kvalitāti un tās sniegšanas kanālus, tajā skaitā izveidos jaunu pārskatāmāku pilsētas portālu. 
Tiks turpināts dialogs ar sabiedrību, dodot iespēju pašvaldībai izzināt dažādu grupu vajadzības un viedokli. Pašvaldība pilnveidos jau esošos e-pakalpojumus un ieviesīs 
jaunus, veiks sniegto pakalpojumu mārketingu, informējot klientus par saviem pakalpojumiem un to pilnveidošanu. 

Tā kā pašvaldības darbinieku profesionalitāte un kompetence ir pamats augstas kvalitātes pārvaldei, pašvaldība pievērsīs vērību regulārai koordinētai darbinieku apmācībai 
un  novērtēšanai. Izvērtējot pilsētas pārvaldes organizatorisko struktūru, tiks meklēts optimālais risinājums. Lielāka vērība tiks pievērsta lēmumiem par saimniecisko resursu 
izmantošanu. Rīgas pilsētai stratēģiski jānosaka nepieciešamība pēc vienotiem principiem izvērtēt jebkuru publisko investīciju ekonomisko atdevi un atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem un labākajai starptautiskajai praksei jāizstrādā pilsētas specifikai atbilstoša rīcības (publisko investīciju) un pilsētvides attīstības projektu 
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ideju ekonomiskās atdeves novērtēšanas metodoloģija. Tāpat tiks veicināta vienota izpratne par IKT attīstības mērķiem un uzdevumiem, sasaistītas plānojamās IKT 
investīcijas ar pašvaldības biznesa prioritātēm un vajadzībām. 

Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta politika 2014.-2020.gadā būs vērsta uz budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas sabalansēšanu apstākļos, kad valsts nodokļu politikas dēļ 
līdz 2015.g. tiks būtiski samazināta pašvaldības galvenā ieņēmumu avota – IIN bāze. Tikai IIN likmes samazināšanas dēļ vien pašvaldība zaudēs ap 20% no saviem 
potenciālajiem IIN ieņēmumiem. Pašvaldības iespējas budžeta izdevumu jomā šajā laikposmā būs ierobežotas, īpaši attiecībā uz investīciju un attīstības izdevumiem. 
Iespējas attīstības projektu finansēšanā būs atkarīgas arī no valsts īstenotās politikas pašvaldību aizņēmumu un saistību uzņemšanās jomā, kur joprojām pastāv krīzes 
sākumā ieviestie pašvaldību aizņemšanās ierobežojumi. Budžeta plānošanas jomā pašvaldībai jāvirzās uz vidēja termiņa (trīs gadu) budžeta plānošanas un īstenošanas cikla 
ieviešanu saskaņoti ar valsts virzību šajā jomā. Tas nodrošinātu lielāku pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu stabilitāti, kā arī ciešāku saistību ar pilsētas 
stratēģiskajos dokumentos noteikto attīstības virzienu īstenošanu. Laikposmā no 2016.g., stabilizējoties pašvaldības ieņēmumu bāzei, pārejot uz vidēja termiņa (trīs gadu) 
budžeta plānošanu un atgriežoties pie pirmskrīzes situācijas pašvaldības aizņemšanās jomā, pašvaldība varēs sekmīgāk īstenot sabalansētu budžeta politiku, vienlaikus 
nodrošinot arī attīstības projektu īstenošanas finansēšanu. Laikā no 2014.g. līdz 2020.g. Rīgas pilsētas pašvaldībai aktīvāk jāpievēršas budžeta ieņēmumu bāzes 
paplašināšanai, 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 resursu piesaistes formas. 

Viena no būtiskām rīcības virziena sastāvdaļām ir sadarbība – sadarbība starp pašvaldību un sabiedrību – iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmumiem, sadarbība starp 
pilsētas sabiedrības grupām, sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām, ar citām pašvaldībām Rīgas plānošanas reģionā un visā valstī, sadarbība starp pilsētu un valsts institūcijām 
un arī starptautiskā sadarbība. Pašvaldības sadarbība tiks vērsta uz savstarpējo attiecību nostiprināšanu un attīstību starp vietējām pārvaldes institūcijām un ārvalstu valsts 
un pašvaldību institūcijām, sadraudzības pilsētu pārvaldes institūcijām un pilsētu tīkliem, zinātnes un pētniecības institūcijām, kā arī NVO. Pašvaldība arī aktīvi darbosies 
dažādos projektos un pasākumos, kas sekmēs pilsētas izaugsmi un starptautisko konkurētspēju. 
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 3.19.tabula 

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība – sagaidāmie rezultāti 

Nr. p.k. Rādītājs Mērvienība Sākuma vērtība Sagaidāmā  
attīstības  
tendence 

Sagaidāmā  
vērtība  
2020.g. 

Datu avots Uzraudzības 
periods 
(gadi) 

19.1. Budžeta ieņēmumu un izdevumu starpība (deficīts) Milj. euro 2012 
18,21 

Pakāpeniska 
bezdeficīta 

budžeta 
sasniegšana 

0 (sabalansēts 
budžets) 

RD FD 1 

19.2. Pašvaldības administratīvie izdevumi uz vienu 
iedzīvotāju 

euro 2012 
14,23 

Pieaug  
(pieaugums ne 

augstāks par 
inflāciju) 

 

31,3 RD FD 1 

19.3. Pašvaldības izdevumu vispārējiem valdības dienestiem 
īpatsvars budžeta izdevumos (ņemot vērā procentu 
maksājumus un Rīgas pilsētas pašvaldības iemaksu 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā) 

Īpatsvars, % 2011 
4,8 

Nepārsniedz 7 <7 Aprēķini pēc Valsts 
kases datiem 

1 

19.4. Rīgas pilsētas pašvaldības tiešā parāda dinamika, milj. 
euro 

Milj. euro 2012 
153,67 

Stabilizācija vai 
pieaugums, 

samazinoties 
kopējam 

parādsaistību 
apjomam 

~199,2 RD FD 1 

19.5. Pašvaldības administrācijas piedāvāto e-pakalpojumu 
skaits pret vispārējo pašvaldības piedāvāto 
pakalpojumu skaitu 

Skaits 2013 
27*/230 

*- ~ puse ir 3., 
4. un 5.līmeņa  
e-pakalpojumi 

Pieaug 120*/230 
*- ~ puse ir 3., 
4. un 5.līmeņa  
e-pakalpojumi 

KAVIS 1 

19.6. Iedzīvotāju, kas izmanto e-pakalpojumus, skaits Skaits 2011 
~ 125 000 

2016 
~ 200 000 

~ 200 000 e-riga.lv 1 

19.7. Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu kopumā Pozitīvo 
atbilžu 

īpatsvars 

2012 
69,1 

Pieaug 75 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā 
reizi  

2 gados 
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kopējā 
atbilžu skaitā 

19.8. Iedzīvotāju vērtējums par iespēju saņemt informāciju 
par pašvaldības darbu (t.sk. plāniem, lēmumiem utt.) 

Pozitīvs 
vērtējums, % 

2012 
47,1 

Pieaug 60 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā 
reizi  

2 gados 
19.9. Iedzīvotāju vērtējums par iespēju piedalīties pilsētas 

attīstības plānošanas pasākumos un lēmumu 
pieņemšanas procesos, izteikt savu viedokli 

Pozitīvs 
vērtējums, % 

2012 
30,9 

Pieaug pozitīvs 
vērtējums 

60 Regulāra vienotā 
socioloģiskā aptauja 

ne retāk kā 
reizi  

2 gados 
19.10. Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās % 2013 

55,6 
Palielinās 70 CVK vismaz 4 

19.11. Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbība ar starptautiskām 
organizācijām/institūcijām, sadarbības tīkliem 

Skaits 2012 
17 

Palielinās 19 RD ĀP 1 

19.12. Kopējais  Rīgas sadraudzības pilsētu skaits, tajā skaitā 
aktīvās sadraudzības pilsētu skaits 

Skaits 2012 
29 
18 

Pieaug 30 
20 

RD ĀP 1 

19.13. Uzņemtās ārvalstu delegācijas Skaits 2012 
50 (vidēji gadā) 

Nesamazinās 50 (vidēji gadā) RD ĀP 1 

19.14. Rīgas vadības pārstāvju oficiālās ārvalstu vizītes Skaits 2012 
200 (vidēji gadā) 

Nesamazinās 200 (vidēji 
gadā) 

RD ĀP 1 

 

Prioritātes un galvenie principi 

• Palielināt iedzīvotāju līdzdalības iespējas pašvaldības darbā 

• Sniedzot informāciju par pašvaldību, izmantot plašu informācijas kanālu klāstu 

• Sabalansēts budžets 

• Sabiedrības līdzdalības sekmēšana pašvaldības darbībā ietver arī līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā 

• Stiprināt esošo sadarbību ar sadarbības pilsētām, nevis paplašināt sadarbības pilsētu skaitu  

• Jāizvērtē ne tikai lielās pilsētas sadarbības un sadraudzības veidošanai, bet arī tuvākās pilsētas Ziemeļu reģionā, kurās ir līdzīgas problēmas 

• Pašvaldības institūciju sadarbības paplašināšana un intensificēšana 

• Nodrošināt korporatīvās un sociālās atbildības principu ieviešanu pašvaldības iestāžu, struktūrvienību, kapitālsabiedrību u.c. pārvaldībā 

• Aktīvi piedalīties dažādu līmeņu un mērogu lietderīgā sadarbībā. Rīgas tematiskā sadarbība ar citām pašvaldībām (3.13.attēls) ietverta vairākos rīcības virzienos:  
„PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība” (izglītības pakalpojuma nodrošināšanā) 
„RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide” (kultūras pakalpojuma nodrošināšanā) 
„RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas” (sporta jomā) 
„RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība” (Rīgas starptautiskās sasniedzamības nodrošināšanā – t.sk. „Rail Baltica”, starptautiskā lidosta „Rīga” u.c.) 
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„PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija” (veloceliņu, stāvparku, sabiedriskā transporta jautājumos) 
„RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana” (elektroapgādes, gāzes apgādes,  ūdenssaimniecības pakalpojumu – t.sk. notekūdeņu 

apsaimniekošanā – nodrošināšanā) 
„RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana” (kapsētu nodrošināšanā) 
„RV15 Augsta vides kvalitāte” (piejūras telpas attīstībā un rekreācijas iespēju īstenošanā) 
„PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā attīstība” (uzņēmējdarbība attīstībā un nodarbinātības veicināšanā) 
„RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums” (kopīgu tūrisma piedāvājumu nodrošināšanā) 
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3.13.attēls 

Rīgas pilsētas pašvaldības galvenie sadarbības virzieni ar citām pašvaldībām 
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Uzdevumi 

19.1. Nepārtraukti pilnveidot pašvaldības sniegtos pakalpojumus un veiktās funkcijas 
19.2. Nodrošināt efektīvu, centralizētu IKT atbalsta funkciju pašvaldībā 
19.3. Pilnveidot pašvaldības organizatorisko struktūru un procesus 
19.4. Nodrošināt pilsētas teritoriju racionālu un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu 
19.5. Sniegt korektu, pārskatāmu un aktuālu informāciju par pašvaldību un katru tās institūciju  
19.6. Nodrošināt pašvaldības finanšu caurskatāmību un izskaidrošanu sabiedrībai 
19.7. Nodrošināt regulāru dialogu ar sabiedrību un sekmēt sabiedrības līdzdalību pašvaldības darbībā 
19.8. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un apkaimju iedzīvotāju teritoriālajām organizācijām 
19.9. Nodrošināt regulāru sadarbību ar valsts institūcijām un citām pašvaldībām 
19.10. Veicināt daudzpusēju pašvaldības starptautisko sadarbību 
19.11.  Veicināt Rīgas pilsētas starptautisko atpazīstamību 
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4. RĪCĪBAS PLĀNS 
Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 

objekti 
Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 

vai periods 
Finanšu resursi 

un avoti 
Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

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

1.1.1. Pirmsskolas un pamatskolas ēkas 
celtniecība  

Mežaparks RD IKSD (sadarbībā ar RD 
ĪD,  Būvvaldi) 

2015.-2018. PB, ES Mežaparka un citu tuvāko 
apkaimju iedzīvotājiem 
nodrošinātas kvalitatīvas 
pirmsskolas un 
pamatizglītības ieguves 
iespējas 
 

1.1.2. PII teritoriju labiekārtošana  Atbilstoši RD ĪD 
sarakstam 

RD IKSD (sadarbībā ar RD 
ĪD,  Būvvaldi) 

2015. - pastāvīgi PB Pirmsskolas izglītības 
iestāžu teritorijas  
sakārtotas atbilstoši  
normatīvo aktu un 
mūsdienu prasībām  
 

1.1.3. PII materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana atbilstoši iestāžu 
vajadzībām 

 RD IKSD Izglītības pārvalde 2015. - pastāvīgi PB Visām pašvaldības PII 
materiāltehniskā bāze 
atjaunota un ir atbilstoša 
mūsdienu prasībām 
 

1.1.4. Iekļaujošas izglītības attīstība – 
atbalsta personāla konsultāciju 
nodrošināšana PII 

 RD IKSD Izglītības pārvalde 2015. - pastāvīgi PB Nodrošināta logopēda un 
psihologa pieejamība PII 

1.1.5. Pedagogu profesionālās 
kvalifikācijas pilnveide un 
profesionālās darbības novērtēšana   

 RD IKSD Izglītības pārvalde  2015. - pastāvīgi PB 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.1.6. Ģimeņu ar bērniem labklājības 
veicināšana, atbalstot pasākumus, 
kas sekmē darba un ģimenes dzīves 
saskaņošanu, veicinot kvalitatīvu un 
daudzveidīgu ģimenes atbalsta 
pakalpojumu pieejamību 

 RD IKSD Izglītības pārvalde 2020. PB Nodrošināta iespēja 
bērniem no pusotra gada 
vecuma uzsākt pirmsskolas 
izglītības programmas 
apguvi 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

pašvaldībās, t.sk. bērnu 
vecumposma iespējām atbilstošas 
garantētas un kvalitatīvas 
pirmsskolas izglītības nodrošināšana 
no pusotra gada vecuma 

U1.2. 
Nodrošināt pieejamu 
un kvalitatīvu 
pamatizglītību 

1.2.1. Pirmsskolas un pamatskolas ēkas 
celtniecība   

Mežaparks RD IKSD (sadarbībā ar RD 
ĪD,  Būvvaldi) 

2015.-2018. PB, ES Mežaparka un citu tuvāko 
apkaimju iedzīvotājiem 
nodrošinātas kvalitatīvas 
pirmsskolas un 
pamatizglītības ieguves 
iespējas 
 

1.2.2. Rīgas 7.pamatskolas ēkas Jaunciema 
4.šķērslīnijā rekonstrukcija 

Jaunciems RD IKSD (sadarbībā ar RD 
ĪD,  Būvvaldi) 

2016. PB, ES Jaunciema  iedzīvotājiem 
nodrošinātas kvalitatīvas 
pirmsskolas un 
pamatizglītības ieguves 
iespējas 
 

1.2.3. Ēkas Skuju ielā 29 renovācija Rīgas 
5.speciālās internātpamatskolas 
vajadzībām  

Vecmīlgrāvis RD IKSD (sadarbībā ar RD 
ĪD,  Būvvaldi) 

2017. PB, ES Nodrošināta izglītības 
kvalitātes paaugstināšana 
bērniem ar speciālām 
vajadzībām 
 

1.2.4. Skolu teritoriju labiekārtošana (t.sk. 
veikt iežogošanu) 

Atbilstoši RD ĪD 
sarakstam 

RD IKSD (sadarbībā ar RD 
ĪD,  Būvvaldi) 

2014. - pastāvīgi PB Nodrošinātas skolu iespējas 
organizēt sporta un brīvā 
laika pavadīšanas  
aktivitātes, sekmēta 
skolēnu drošība  
 

1.2.5. Skolu materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana mūsdienīga mācību 
procesa nodrošināšanai 

 RD IKSD Izglītības pārvalde 2014. - pastāvīgi PB Pilnveidota skolu 
materiāltehniskā bāze ar 
mūsdienīgiem mācību 
tehniskajiem līdzekļiem 

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

 RD IKSD Izglītības pārvalde 
(sadarbībā ar RD ITC) 

2014. - pastāvīgi PB, ES Digitālu mācību līdzekļu 
ieviešana skolās, radot 
iespējas skolēniem iegūt 
21.gs. nepieciešamās 
iemaņas un kompetences 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

1.2.7. Iekļaujošas izglītības attīstība – 
atbalsta personāla nodrošināšana 
skolās  

 RD IKSD Izglītības pārvalde 2014. - pastāvīgi PB Nodrošināts atbalsta 
personāla (izglītības 
psihologs, sociālais 
pedagogs, speciālais 
pedagogs) darbs skolās, kā 
arī sekmētas vienādas 
izglītības ieguves iespējas 
bērniem un jauniešiem, 
t.sk. ar speciālām 
vajadzībām 
 

1.2.8. Skolu kvalitātes monitoringa 
sistēmas izveidošana 

 RD IKSD 2015. PB Nodrošināta iespēja veikt 
skolu darbības monitoringu 
pēc vienotiem kritērijiem 
 

1.2.9. Pedagogu profesionālās 
kvalifikācijas pilnveidošana un 
profesionālās darbības novērtēšana   

 RD IKSD Izglītības pārvalde 2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta ilgtermiņa 
pedagogu motivācijas, 
atalgojuma un 
profesionālās kvalitātes 
sasaistes sistēmas 
pakāpeniska ieviešana 
 

U1.3. 
Nodrošināt kvalitatīvu 
vispārējo vidējo 
izglītību 

1.3.1. Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas Zvārdes 
ielā 1 rekonstrukcija un piebūves 
celtniecība  

Bieriņi RD IKSD (sadarbībā ar RD 
ĪD,  Būvvaldi) 

2014.-2015. PB, ES Nodrošinātas vispārējās 
vidējās izglītības kvalitātes 
paaugstināšana Bieriņu 
apkaimē 
 

1.3.2. Rīgas Natālijas Draudziņas 
vidusskolas ēkas Bruņinieku ielā 24A 
renovācija 

Centrs RD IKSD (sadarbībā ar RD 
ĪD,  Būvvaldi) 

2014.-2016. PB, ES Veicināta optimāla skolu 
tīkla izveide Centra 
apkaimē 
 

1.3.3. Skolu teritoriju labiekārtošana (t.sk. 
iežogošana) 

Atbilstoši RD ĪD 
sarakstam 

RD IKSD (sadarbībā ar RD 
ĪD,  Būvvaldi) 

2014. - pastāvīgi PB Nodrošinātas skolu iespējas 
organizēt sporta un brīvā 
laika pavadīšanas  
aktivitātes, sekmēta 
skolēnu drošība  
 

1.3.4. Skolu materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana mūsdienīga mācību 

 RD IKSD Izglītības pārvalde 
(sadarbībā ar RD ITC) 

2014. - pastāvīgi PB, ES Pilnveidota skolu 
materiāltehniskā bāze ar 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

procesa nodrošināšanai mūsdienīgiem mācību 
tehniskajiem līdzekļiem 
 

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

 RD IKSD Izglītības pārvalde 
(sadarbībā ar RD ITC) 

2014. - pastāvīgi PB, ES Digitālu mācību līdzekļu 
ieviešana skolās, radot 
iespējas skolēniem iegūt 
21.gs. nepieciešamās 
iemaņas un kompetences 
 

1.3.6. Skolu kvalitātes monitoringa 
sistēmas izveidošana 

 RD IKSD 2015. PB Nodrošināta iespēja veikt 
skolu darbības monitoringu 
pēc vienotiem kritērijiem 
 

1.3.7. Pedagogu profesionālās 
kvalifikācijas pilnveidošana un 
profesionālās darbības novērtēšana   

 RD IKSD (sadarbībā ar 
RIIMC) 

2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta pastāvīga 
pedagogu profesionālā 
pilnveide. 
Nodrošināta ilgtermiņa 
pedagogu motivācijas, 
atalgojuma un 
profesionālās kvalitātes 
sasaistes sistēmas 
pakāpeniska ieviešana 
 

U1.4. 
Nodrošināt tirgus 
pieprasījumam 
atbilstošu 
profesionālo izglītību 

1.4.1. Profesionālās izglītības iestāžu 
pārņemšanas Rīgas pilsētas 
pašvaldības pārziņā iespēju 
izvērtēšana 

 RD IKSD 2014. PB Izvērtētas valsts dibināto 
profesionālās izglītības 
iestāžu pārņemšanas 
pašvaldības pārziņā 
iespējas un lietderība  
 

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

 

1.5.1.  Vienotās informatīvās  sistēmas par 
interešu izglītības un profesionālās 
ievirzes izglītības iespējām Rīgā 
izveidošana pašvaldībā 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2015. - pastāvīgi PB Bērni, jaunieši un 
sabiedrība kopumā  
informēta 
par iespējām bērniem un 
jauniešiem izglītoties ārpus 
formālās izglītības 
 

1.5.2. Interešu izglītības un profesionālās  
ievirzes izglītības iestāžu (mūzikas un 
mākslas skolas, sporta skolas) 

T.sk. attālās apkaimēs 
(nodrošinot 
vienmērīgu 

RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2015. - pastāvīgi PB Nodrošināts vienmērīgāks 
un iedzīvotājiem 
pieejamāks interešu un 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

vienmērīga pārklājuma veicināšana 
pilsētas apkaimēs 

 
 
 
 
 
 

ģeogrāfisko 
pārklājumu) 

profesionālās ievirzes 
izglītības  pakalpojums 

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

T.sk. attālās apkaimēs 
(nodrošinot 
vienmērīgu 
ģeogrāfisko 
pārklājumu) 

RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi VB, PB, PL Nodrošinātas 
pieprasījumam un 
interesēm atbilstošas 
izglītības programmas. 
Veicināta bērnu un 
jauniešu karjeras izvēle 

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

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014.-2015. PB Noskaidrotas  bērnu un 
jauniešu intereses un 
aktualizētas viņus 
interesējošās programmas 

1.5.5. Esošo interešu izglītības programmu 
izvērtēšana un aktualizēšana 
atbilstoši sabiedrības  (t.sk. bērnu un 
jauniešu) pieprasījumam un 
vajadzībām 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB, VB Nodrošinātas kvalitatīvas 
programmas un pieprasīto 
programmu pieejamība 

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

 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB, ES Nodrošinātas vienādas 
iespējas bērniem un 
jauniešiem savu interešu, 
prasmju un iemaņu  
attīstīšanai 
 

1.5.7. Sporta izglītības programmās 
iesaistīto audzēkņu veselības 
aprūpes un medicīniskās 
uzraudzības nodrošināšana 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta sportistu 
medicīniskā uzraudzība 
paaugstinātas slodzes 
apstākļos 
 

1.5.8. Kultūrizglītības, sporta, tehniskās 
jaunrades, vides izglītības un citu 
pasākumu organizēšana, nodrošinot 
bērnu un jauniešu  interešu un spēju 

T.sk. attālās apkaimēs 
(nodrošinot 
vienmērīgu 
ģeogrāfisko 

RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta bērnu un 
jauniešu iespēja parādīt 
savu talantu un apgūtās 
iemaņas kopējos 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

attīstību 
 
 

pārklājumu) pasākumos, nodrošinot 
meistarības celšanu 

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

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 
sadarbībā ar RIIMC  

2014. - pastāvīgi PB, ES Nodrošināta  kvalitatīva  
pedagogu profesionālās 
kvalifikācijas pilnveide    

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

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

2014. - pastāvīgi PB, VB, ES Nodrošināta vienota darba 
koordinācija un jaunu 
metodisko materiālu 
izdošana 

1.5.11. Materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana un modernizācija  

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB, ES Izglītības programmu 
īstenošana nodrošināta ar 
atbilstošu materiāltehnisko 
bāzi 
 

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

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 
(sadarbībā ar RD ĪD,  
Būvvaldi) 

2014. - pastāvīgi PB, ES 
 
 
 
 

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

1.5.13. Nepieciešamo resursu (finanšu, 
darbinieku) nodrošināšana interešu 
un profesionālās ievirzes izglītības 
attīstībai 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB, ES Nodrošināta vienota pieeja 
finanšu līdzekļu sadalē 

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

 
 

RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 
sadarbībā ar RD ITC un RD 
ĪD 

2013.–2015. PB, ES Nodrošināta droša vide 

1.5.15. Policijas dežūru nodrošināšana pie 
interešu un profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēm pasākumu un 
nodarbību laikā 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 
sadarbībā ar RPP 

2013.–2015. PB Nodrošināta droša vide 

1.5.16. Prakšu vietu nodrošināšana jauniem  RPA „Rīgas pieminekļu   Nodrošinātas prakses 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

restaurācijas speciālistiem 
(sadarbība ar Rīgas Celtniecības 
koledžu) 

 

aģentūra” 
 

 
2014. - pastāvīgi 

 
PB 

vietas jauniem 
restaurācijas speciālistiem 

1.5.17. Jauniešu nodarbinātības 
veicināšana, t.sk. karjeras izglītības 
sistēma un jauniešu pēc 
profesionālās un/vai augstākās 
izglītības iestādes pabeigšanas 
integrācija darba tirgū 

 

 Būvvalde 2014. - pastāvīgi PB Jauniešiem tiek dota 
iespēja iegūt profesionālo 
pieredzi studiju jomā un 
attīstīt karjeru  

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

1.6.1. Bērnu pieskatīšanas istabu 
atvēršana visās Rīgas pilsētas 
vakarskolās 

 RD IKSD 2015.-2016. PB Izveidotas četras bērnu 
pieskatīšanas/rotaļu 
istabas vakarskolās 

1.6.2. Regulāra nepieciešamo zināšanu, 
interešu apzināšana, lai nodrošinātu 
pieprasījumam atbilstošus kursus 

 RIIMC 2014. - pastāvīgi PB Aptaujāti 5000 pedagogu 
gadā, izveidotas 110 
programmas 

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

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

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014.–2020. PB Mērķtiecīgi koordinēta 
jaunatnes politikas 
īstenošanā iesaistīto pušu 
rīcība, novērsta funkciju un 
aktivitāšu dublēšanās 
 

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

 
 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014.–2020. PB, VB, ES Nodrošināta uz zināšanām 
balstīta (evidence-based) 
mūsdienīga darba ar 
jaunatni plānošana Rīgas 
pilsētas pašvaldībā 

U2.2. 
Sekmēt jauniešu 
nodarbinātības un 
ekonomiskās 
patstāvības 
paaugstināšanos 

2.2.1. Jauniešu nodarbinātības 
veicināšana, t.sk. karjeras izglītības 
sistēmas atjaunošana un pilnveide; 
jauniešu pēc profesionālās un/vai 
augstākās izglītības iestādes 
pabeigšanas integrācija darba tirgū, 
t.sk. uzņēmējdarbības uzsākšana; 

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

2014.–2020. PB, VB, ES, PL Ieviesti jauniešu 
nodarbinātības 
veicināšanas pasākumi; 
mazināts jauniešu bezdarbs 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

atbalsta pasākumi  
jauniešiem-bezdarbniekiem  
pirmās darba pieredzes iegūšanai 

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

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

2014.–2020. PB, VB, ES 
 

Izstrādātas un ieviestas 
jauniešu vajadzībām 
atbilstošas neformālās 
izglītības programmas 
 

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

2.3.1. Jauniešu un jaunatnes organizāciju 
iniciatīvu līdzfinansēšana 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014.–2020. PB, ES Palielināts darbā ar 
jaunatni iesaistīto jauniešu 
(un bērnu) skaits; 
pilnveidots jauniešu 
interesēm atbilstošu 
aktivitāšu piedāvājums 
 

2.3.2. Jaunatnes organizāciju līderu 
kapacitātes pilnveide un organizāciju 
ilgtspējas sekmēšana 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014.–2020. PB, ES Pieaudzis jaunatnes 
organizāciju darbā 
iesaistīto jauniešu skaits 
 

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

Jaunatnes organizāciju 
resursu centri (tīkla 

paplašināšana) 

RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014.–2020. PB, ES Nodrošināta jaunatnes 
organizāciju līdzdalība 
pašvaldības darba ar 
jaunatni īstenošanā; 
palielinājies jaunatnes 
organizāciju īstenoto 
projektu skaits 
 

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

2.4.1. Skolēnu pašpārvalžu kapacitātes 
stiprināšana 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014.–2020. PB Nodrošināta izglītojamo 
līdzdalība izglītības iestāžu 
darba organizācijā 
 

2.4.2. Jaunatnes organizāciju konsultatīvās 
padomes darbības nodrošināšana 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014.–2020. PB Jaunatnes organizācijas 
iesaistītas pašvaldības 
jaunatnes politikas 
plānošanā, īstenošanā un 
izvērtēšanā 
 

2.4.3. Jauniešu iesaiste viņu dzīves kvalitāti 
ietekmējošo lēmumu pieņemšanā 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014.–2020. PB, ES Dažādas sociālās grupas 
pārstāvošiem jauniešiem 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

radīta iespēja iesaistīties 
pašvaldības jaunatnes 
politikas veidošanā 
 

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

2.5.1. Līdzfinansējuma nodrošināšana 
jaunatnes organizāciju starptautiskai 
sadarbībai 

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

2015.–2020. PB 
 

Ieviestas jaunas metodes 
un laba prakse jaunatnes 
organizāciju darbā 

2.5.2. Darbā ar jaunatni iesaistīto personu 
kompetenču pilnveidošana 
pārrobežu projektos 

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

2014.–2020. PB, ES Pilnveidota darba ar 
jaunatni kvalitāte 

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

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

2014.–2020. PB, ES Pilnveidotas jauniešu 
prasmes un zināšanas, 
sekmējot viņu integrāciju 
sabiedrībā 

U2.6. 
Nodrošināt aktivitātes 
bērniem un 
jauniešiem 

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

T.sk. attālās apkaimēs 
(nodrošinot 
vienmērīgu 
ģeogrāfisko 
pārklājumu) 

RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014.–2020. PB Bērniem un jauniešiem 
nodrošinātas saturīgas un 
izaugsmi veicinošas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas 
izglītojamo brīvlaikā 
 

2.6.2. Sporta un citu brīvā laika aktivitāšu 
organizēšana bērniem un 
jauniešiem, t.sk. attālās apkaimēs 
(nodrošinot vienmērīgu ģeogrāfisko 
pārklājumu) 

T.sk. attālās apkaimēs 
(nodrošinot 
vienmērīgu 
ģeogrāfisko 
pārklājumu) 

RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014.–2020. PB Bērniem un jauniešiem 
nodrošinātas saturīgas 
brīvā laika pavadīšanas 
iespējas iespējami tuvu 
viņu dzīvesvietai 
 

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

T.sk. attālās apkaimēs 
(nodrošinot 
vienmērīgu 
ģeogrāfisko 
pārklājumu) 

RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014.–2020. PB, ES Bērniem un jauniešiem 
nodrošinātas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas 
iespējami tuvu viņu 
dzīvesvietai 
 

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

U3.1. 
Paplašināt un 
modernizēt kultūras  
infrastruktūru pilsētā 

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

 

Bolderāja, Latgales 
priekšpilsēta, 

Purvciems, 
Ziepniekkalns, Jugla 

RD IKSD Kultūras pārvalde  
 
 
 
 
 
RD  ĪD  
Izpilddirekcijas (ZI) 

2014.–2020. PB, ES Nodrošinātas iespējas 
saņemt kvalitatīvu kultūras 
pakalpojumu.  Pieejama 
kvalitatīva kultūras un 
tūrisma infrastruktūra 

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

Visa pilsēta RD IKSD 2014.–2020. PB Nodrošinātas iespējas 
saņemt kvalitatīvu kultūras 
pakalpojumu 

3.1.3. Kultūras iestāžu celtniecība un 
rekonstrukcija (optimāls kultūras 
iestāžu tīkls) 

Apkaimes, kurās nav 
pieejami kultūras 
pakalpojumi, un 
pilsētas centrs 

RD ĪD sadarbībā ar RD 
IKSD (Kultūras pārvalde) 

2014.-2020. PB, ES Nodrošinātas iespējas 
saņemt kvalitatīvu kultūras 
pakalpojumu dzīvesvietas 
tuvumā  
 

3.1.4. Amatu mājas rekonstrukcija vai 
celtniecība 

Centrs RD ĪD sadarbībā ar RD 
IKSD (Kultūras pārvalde) 

2014.–2020. PB, ES Nodrošinātas iespējas 
saņemt kvalitatīvu kultūras 
pakalpojumu. 
 
Uzcelta Amatu māja 
 

3.1.5. Spīķeru iela – gājēju iela – savdabīgs 
Eiropas ‘’Kultūras tirgus’’  

Maskavas forštate AI (sadarbībā ar  RD PAD, 
RD ĪD) 

2016.–2020. PB, ES Izveidot gājēju ielu Rīgas 
kultūrvēsturiskajā 
teritorijā, radīt 
priekšnoteikumus 
uzņēmējdarbībai 
 

3.1.6. Daudzfunkcionālais sakrālais 
mantojums Rīgas  Latgales 
priekšpilsētas administratīvajā 
teritorijā 

Latgales priekšpilsētas 
administratīvā 

teritorija 

AI (sadarbībā ar  RD PAD) 2020. PB, ES Jauna tūrisma produkta 
izveide, veicināta 
kultūrvēsturiskā un 
multikulturālā mantojuma 
saglabāšana 
 

3.1.7. Akustiskās koncertzāles izveide  LR Kultūras ministrija 
(sadarbībā ar RD) 

2014.-2020. VB, ES Izveidota Akustiskā 
koncertzāle 

3.1.8. Laikmetīgās mākslas muzeja izveide  LR Kultūras ministrija 2014.-2020. VB, ES Izveidots Laikmetīgās 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

(sadarbībā ar RD) mākslas muzejs 

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

3.2.1. Tematiskā plānojuma „Rīgas 
kultūrvēsturisko teritoriju ārpus 
Rīgas vēsturiskā centra pilsētvides 
veidošanas vadlīnijas” izstrādāšana 

 RD PAD 2014.– 2020. PB Noteikti pilsētvides 
veidošanas principi Rīgas 
kultūrvēsturiskajās 
teritorijās, kas atrodas 
ārpus Rīgas vēsturiskā 
centra 
 

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

Visa pilsēta RPA „Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 

2014. – pastāvīgi PB Uzturēti un restaurēti 
pieminekļi, memoriāli un 
dažādi vides objekti un 
sakopta tiem piegulošā 
teritorija 
 

3.2.3. Izveidot Rīgas Brāļu kapus 
kā  memoriālu muzeju 

Brasa RPA „Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 

2014.– 2020. PB, VB Izveidots Rīgas Brāļu kapu 

memoriālais muzejs 

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

3.3.1. Vienmērīga kultūras iestāžu 
(bibliotēkas, kultūras centri, mūzikas 
un mākslas skolas) pārklājuma 
nodrošināšana pilsētas apkaimēs  

 
 

Apkaimes, kurās nav 
pieejami kultūras 

pakalpojumi 

RD ĪD sadarbībā ar RD 
IKSD (Kultūras pārvalde) 

2014.–2020. PB, ES Iedzīvotājiem pieejami 
kultūras pakalpojumi savā 
apkaimē 

3.3.2. Pieejamības nodrošināšana dalībai 
amatiermākslas kolektīvos 

Visa pilsēta RD IKSD Kultūras pārvalde 2014. - pastāvīgi PB Radītas iespējas Rīgas 
iedzīvotājiem atbilstoši 
savām interesēm 
piedalīties amatiermākslas 
kolektīvu darbībā 
 

3.3.3. Vides pieejamības nodrošināšana 
pie kultūrvides objektiem  

 

Brasa RPA „Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 

2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta vides 
pieejamība Rīgas Brāļu 
kapos 
 

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

Visa pilsēta RPA „Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 

2014. - pastāvīgi PB Pilsētā esošie pieminekļi, 
memoriāli un citi vides 
objekti pārņemti 
pašvaldības īpašumā 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

3.3.5. Kultūras un atpūtas centra “Imanta” 
pagrabstāva rekonstrukcija 

Imanta RD ĪD (sadarbībā ar RD 
IKSD) 

2014.–2020. PB Rekonstruēta ūdens 
apgādes un kanalizācijas 
sistēma un neizbūvētā 
pagrabu telpa. Sakārtota 
infrastruktūra 
 

3.3.6. Ventilācijas sistēmu izbūve un 
rekonstrukcija Rīgas mūzikas skolu 
mēģinājumu zālēs un koncertzālēs 
(Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, 
Pārdaugavas Mūzikas un mākslas 
skolā un Juglas Mūzikas skolā) 

Atgāzene, Jugla, 
Āgenskalns 

RD ĪD (sadarbībā ar RD 
IKSD) 

2014.–2020. PB Renovētas un izbūvētas 
ventilācijas sistēmas 
mūzikas skolu mēģinājumu 
zālēs un koncertzālēs  
 

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

Visa pilsēta RD IKSD (sadarbībā ar 
Rīgas Jūgendstila centru) 

2014.–2020. PB Izstrādāts virtuālā muzeja 
projekts. 
Izveidota digitālā 
ekspozīcija 3 telpās. 
 Ierīkota multimediju 
konferenču zāle.  
 Izveidota jūgendstila 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma datubāze un 
digitalizētas 685 jūgendstila 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma vienības. 
Pilnveidota interaktīvā 
mājaslapa (izveidota jauna 
sadaļa par virtuālā muzeja 
ekspozīciju) 
 

3.3.8. Koncertzāles „Ave Sol” torņa fasādes 
renovācija 

Centrs RD ĪD (sadarbībā ar RD 
IKSD) 

2014.–2020. PB Renovēta „Ave Sol” 
koncertzāles torņa fasāde 
 

3.3.9. VEF Kultūras pils rekonstrukcijas 
projekta izstrāde un rekonstrukcija 

Teika RD ĪD (sadarbībā ar RD 
IKSD) 

2014.–2020. PB  Izstrādāts VEF Kultūras pils 
rekonstrukcijas projekts un 
veikta objekta 
rekonstrukcija 
 
 

3.3.10. Multifunkcionāla kultūras, izglītības Atgāzene RD ĪD (sadarbībā ar RD 2014.–2020. PB Zemgales priekšpilsētā 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

un sporta centra izveide Zemgales 
priekšpilsētā (Graudu ielā 59) 

IKSD) izveidots multifunkcionāls 
kultūras centrs 
 

3.3.11. Logu nomaiņa Rīgas 3.mūzikas skolai 
(Maskavas ielā 166) 

Maskavas forštate RD ĪD (sadarbībā ar RD 
IKSD) 

2014.–2020. PB Nomainīti 95 logi 

3.3.12. Rīgas kultūras un tautas mākslas 
centra „Mazā Ģilde" elektroapgādes 
shēmas izstrāde 

Vecpilsēta RD ĪD (sadarbībā ar RD 
IKSD) 

2014.–2020. PB Izstrādāta elektroapgādes 
shēma 

3.3.13. Rīgas Centrālās bibliotēkas 5 
filiālbibliotēku rekonstrukcija 
(„Avots”, Pļavnieku filiālbibliotēka, 
Ķengaraga filiālbibliotēka, „Rēzna”, 
Bolderājas filiālbibliotēka) 

Avoti, Pļavnieki, 
Ķengarags, Maskavas 

forštate, Bolderāja 

RD ĪD (sadarbībā ar RD 
IKSD) 

2014.–2020. PB Izremontētas mūsdienu 
prasībām atbilstošas telpas 
5 Rīgas filiālbibliotēkās 

3.3.14. Latgales priekšpilsētas kultūras 
centra projekta izstrāde 

Ķengarags RD ĪD (sadarbībā ar RD 
IKSD) 

2014.–2020. PB Izstrādāts  Latgales 
priekšpilsētas kultūras 
centra būvprojekts  
 

3.3.15. Bolderājas mūzikas un mākslas 
skolas Stūrmaņu ielā 31 jumta stāva 
izbūve, telpu piemērošana mācību 
procesam, teritorijas nožogošana 

Bolderāja RD ĪD (sadarbībā ar RD 
IKSD) 

2014.–2020. PB Veikta jumta stāva izbūve 
un telpu piemērošana 
mācību procesam 
(mācībām piemēroto telpu 
apjoms palielināts par 
aptuveni 350-400 m

2
) un 

teritorijas nožogošana 
 

3.3.16. Imantas bibliotēkas un kluba ēkas 
Slokas ielā 161 kapitālais remonts 

Imanta RD ĪD (sadarbībā ar RD 
IKSD) 

2014.–2020. PB Izremontētas telpas ar 
kopējo platību 850 m

2 

 

3.3.17. Rīgas kultūras centru pārbūve un 
pielāgošana cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem 

 

Visa pilsēta RD ĪD (sadarbībā ar RD 
IKSD) 

2014.–2020. PB Kultūras centri pārbūvēti 
cilvēku ar invaliditāti 
vajadzībām – ar izbūvētiem 
piebraucamajiem ceļiem, 
uzbrauktuvēm, 
paplašinātām durvju ailām, 
izbūvētiem liftiem un 
pacēlājiem, pielāgotām 
tualetēm un sanitārajiem 
mezgliem 

3.3.18. Kultūras centra „Iļģuciems” Iļģuciems RD ĪD (sadarbībā ar RD 2014.–2020. PB Atjaunota ēkas fasāde un 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

remonts, iekšējo telpu pārplānošana 
un teritorijas labiekārtošana 

IKSD) labiekārtotas telpas, 
sakārtota apkārtējā vide 
 

3.3.19. Bijušās bērnudārza ēkas 
rekonstrukcija un pārbūve par 
daudzfunkcionālu bibliotēkas un 
mākslinieciskās pašdarbības centru 
Ķengaragā (Prūšu ielā 24) 

Ķengarags RD ĪD (sadarbībā ar RD 
IKSD) 

2014.–2020. PB Ķengaragā darbojas 
mūsdienīgs 
daudzfunkcionāls 
bibliotēkas un kultūras 
centrs 
 

3.3.20. Rīgas Centrālās bibliotēkas 
Bolderājas filiālbibliotēkas piebūves 
izbūve (Gaigalas ielā 3) 

Bolderāja RD ĪD (sadarbībā ar RD 
IKSD) 

2014.–2020. PB Izbūvēta piebūve ar kopējo 
telpu platību aptuveni 500 
m

2 

 

3.3.21. Juglas Mūzikas skolas teritorijas 
nožogošana 

Jugla RD ĪD (sadarbībā ar RD 
IKSD) 

2014.–2020. PB Nožogota skolas teritorija 

3.3.22. Rīgas Sv.Pētera baznīcas 
rekonstrukcija 

Vecrīga RD ĪD (sadarbībā ar RD 
IKSD) 

2014.–2020. PB Veikta baznīcas 
rekonstrukcija 
 

U3.4. 
Regulāri organizēt 
vietējas, nacionālas 
nozīmes un 
starptautiskus 
kultūras pasākumus 

3.4.1. Sekmīga Rīgas – Eiropas kultūras 
galvaspilsētas 2014.gadā – 
pasākumu īstenošana 
 

Visa pilsēta RD,  
 
nodibinājums „Rīga 2014", 
 
RD IKSD 

 
 

2014. 
 
 

2014. 

 
 

PB, ES 
 
 

PB, VB 

Īstenoti vairāk nekā 200 
pasākumi. 
 
 
 
Sekmīgi pildīti Rīgas kā 
Eiropas kultūras 
galvaspilsētas 2014.gadā 
pienākumi 
 

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

Visa pilsēta RD,  
nodibinājums „Rīga 2014",  
RD IKSD 

2015.–2020. PB  Īstenoti vairāk nekā 20 
pasākumi 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

paplašināšana ar „Rīga 2014” 
iniciatīvām – „Staro Rīga”, „Re Re 
Rīga”, Ziemošanās festivāls 

 

3.4.3. Dziesmu un deju svētku procesa 
nepārtrauktības nodrošināšana 
 

Visa pilsēta RD IKSD Kultūras pārvalde 2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta Dziesmu un 
deju svētku procesa 
nepārtrauktība 
 

3.4.4. Ilgtermiņa festivālu 
mērķprogrammas īstenošana  
 

 RD IKSD  Kultūras pārvalde 2014. - pastāvīgi PB Atbalstīti dažādi festivāli 
Rīgā 

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

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

Visa pilsēta RD IKSD  Kultūras pārvalde 2014. - pastāvīgi PB Veicināta dažādu 
sabiedrības grupu 
sadarbība un nacionālās 
identitātes veidošanās ar 
kultūras mantotajām un 
jaunradītajām vērtībām  
 

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

Visa pilsēta RD IKSD  Kultūras pārvalde 2014. - pastāvīgi PB Sniegts atbalsts projektiem, 
aktivitātēm, kas veicina  
produktu un pakalpojumu 
uz materiālā un 
nemateriālā kultūras 
mantojuma bāzes 
veidošanu 
 

U3.6. 
Veicināt esošo 
kultūras vērtību 
saglabāšanu un jaunu 
radīšanu 

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

Visa pilsēta RD IKSD  Kultūras pārvalde 2014. - pastāvīgi PB Integrētas jaunas mākslas 
un dizaina vērtības pilsētas 
svētku noformējumā 
pilsētvidē 
 

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

Visa pilsēta RPA „Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 

2014. - pastāvīgi PB Integrētas jaunas mākslas 
un dizaina vērtības 
pilsētvidē 

U3.7. 3.7.1. Latviešu tradicionālo amatu prasmju  Pašvaldības kultūras RD IKSD  Kultūras pārvalde 2014. - pastāvīgi PB Saglabātas, uzturētas un 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

Veicināt iedzīvotāju 
radošumu un radošu 
brīvā laika pavadīšanu 

saglabāšana, uzturēšana un apguve 
uz materiālā un nemateriālā kultūras 
mantojuma bāzes 

iestādēs visā pilsētā apgūtas latviešu 
tradicionālo amatu 
prasmes 
 

U3.8. 
Atbalstīt kultūras 
projektu realizāciju 

3.8.1. Kultūras projektu konkursu 
realizēšana 

 

Visā pilsētā RD IKSD  Kultūras pārvalde 2014. - pastāvīgi PB Atbalstīti dažādi kultūras 
projekti 

U3.9. 
Īstenot  aktīvu 
pašvaldības sadarbību 
kultūrvides attīstībai 

3.9.1. Skolu u.c. pašvaldības telpu 
izmantošana arī kultūras vajadzībām 

 

Apkaimēs, kurās nav 
kultūras iestādes, 

pilsētas centrā 

RD IKSD (sadarbībā ar 
izpilddirekcijām) 
 
 
Izpilddirekcijas (ZI) 

2014. - pastāvīgi 
 
 
 

2014. - pastāvīgi 

PB 
 
 
 

PB 

Pašvaldības telpas tiek 
izmantotas kultūras 
vajadzībām. 
 
Ik gadu organizētas vismaz 
10 jauno mākslinieku un 
amatieru mākslas izstādes 
(Rīgas Ziemeļu 
izpilddirekcijas telpās)  
 

3.9.2. Sadarbības īstenošana ar valsts 
kultūras institūcijām kultūras 
pakalpojumu pieejamībai 

Visa pilsēta RD IKSD  Kultūras pārvalde 2014. - pastāvīgi PB, VB Īstenota sadarbība, padarot 
pieejamākus kultūras 
pakalpojumus visiem 
sociālajiem slāņiem 
 

3.9.3. Sadarbības īstenošana pieminekļu 
uzturēšanas un attīstības jomā 

 

Visa pilsēta RPA „Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 

2014. - pastāvīgi PB Īstenota vietējā un 
starptautiskā mēroga 
sadarbība, attīstot un 
uzturot pieminekļus, 
memoriālus un vides 
objektus pilsētā 
 

3.9.4. Sadarbības īstenošana pieminekļu 
uzturēšanas un attīstības jomā 

 

 Būvvalde 2014. - pastāvīgi PB Dalība semināros un 
konferencēs par kultūras 
mantojuma aizsardzību un 
saglabāšanu. Komunikācija 
ar speciālistiem 

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

4.1.1.      Atbalsta sniegšana pilsoniskās 
sabiedrības aktivitātēm, kas stiprina 
sadarbību un savstarpēju sapratni 

 RD IKSD Projektu un 
sabiedrības integrācijas 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB Sniegts atbalsts projektiem, 
aktivitātēm, kas veicina 
sabiedrības līdzdalību 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

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

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

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

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

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

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

2014. - pastāvīgi PB Nodrošinātas iespējas 
apgūt/papildināt latviešu 
valodas zināšanas, 
informācija par 
pamattiesībām un citām 
dzīves jomām  
 

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

 RD IKSD Projektu un 
sabiedrības integrācijas 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB, ES Nodrošināti informatīvi un 
izglītojoši pasākumi 
dažādām sabiedrības 
grupām, izglītotāka  
sabiedrība tolerances un 
diskriminācijas atpazīšanas  
jautājumos 
 

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

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

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

2014. - pastāvīgi PB, ES Izveidota atbalsta sistēma 
jauniebraucēju un viņu 
bērnu iekļaušanai 
sabiedrībā un izglītības 
sistēmā  

U4.4. 
Nodrošināt sociālo 
iekļaušanu dažādām 
sabiedrības grupām  

4.4.1. Dažādu sociālo grupu socializēšanās 
un jaunu prasmju apgūšana un 
attīstīšana 

 
 
 
 

 RD IKSD Projektu un 
sabiedrības integrācijas 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB, ES Nodrošināti pasākumi 
dažādu sociālo grupu 
pārstāvjiem  
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

 

U4.5. 
Atbalstīt ģimenes un  
ģimenes vērtības 

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

 
 

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

2014.–2016. PB Nodrošināti bezmaksas 
izglītojošie pasākumi 
vecāku un sociālo prasmju 
pilnveidošanā ģimenēm ar 
bērniem, piem., 
saskarsmes iemaņu 
veidošanā, bērnu 
audzināšanā, bērnu brīvā 
laika organizēšanā un 
talantu attīstīšanā, ģimenes 
budžeta plānošanā u.c. 

4.5.2. Vienotā ģimeņu informatīvā resursa 
izveidošana 

 

Visā pilsētā RD LD  sadarbībā ar citiem 
RD nozaru 

departamentiem 

2014.–2016. PB Izveidota vienotas 
informācijas interneta 
vietne, nodrošināta 
informācijas pieejamība 
vienuviet par ģimenes 
sociālā atbalsta politiku un 
pasākumiem pašvaldībā – 
bērnu un jauniešu formālās 
un neformālās izglītības 
iespējām, kultūras un 
sporta aktivitātēm,  
infrastruktūru, ģimenei 
draudzīgām atpūtas 
vietām, aktualitātēm, kas 
varētu interesēt ikvienu 

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

 

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

2014.–2016. PB Notikušas jauniešus 
izglītojošas aktivitātes 
saistībā ar ģimenes 
vērtībām un dzīves 
prasmēm 

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

 

Visā pilsētā RD LD, IKSD, RD nozaru 
departamenti; NVO 

2014. - pastāvīgi PB Noorganizēti ikgadēji 
ģimenes dienu pasākumi, 
nodrošinot vecāku un 
bērnu iespējas kvalitatīvi 
pavadīt kopā brīvo laiku un 
sekmējot sabiedrības 
līdzdalību ģimenes vērtību 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

stiprināšanā 
 

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

 

Visā pilsētā RD LD (sadarbībā ar IKSD; 
LD un  IKSD padotībā 

esošās iestādes; NVO) 

2014.–2016. PB Nodrošinātas telpas 
izglītības iestādēs un 
organizētas atbalsta grupas 
vecākiem, piesaistot 
speciālistus,  stiprinot 
izpratni par ģimenes 
vērtīborientāciju un attīstot 
vecāku prasmes    
 

4.5.6. Pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogu izglītošana darbam ar 
audzēkņu vecākiem 

 

Visā pilsētā RD LD (sadarbībā ar IKSD 
un pirmsskolas izglītības 

iestādēm) 

2014.–2016. PB Veikta pedagogu apmācība, 
pilnveidojot viņu 
kompetenci darbā ar 
vecākiem un bērniem, 
attīstot ģimenes un 
izglītības iestādes 
savstarpējo sapratni un 
sadarbību 
 

4.5.7. Bērnu pieskatīšanas/rotaļu istabu 
izveidošana vakarskolās 

 

Visā pilsētā IKSD (sadarbībā ar 
izglītības iestādēm) 

2015.–2016. PB Izveidotas četras bērnu 
pieskatīšanas/rotaļu 

istabas 
 

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

 

Visā pilsētā IKSD (un  padotībā esošās 
izglītības iestādes) 

2014.–2016. PB Papildus izveidotas un 
pilnveidotas pagarinātās 

dienas grupas, nodrošinot 
bērnu pieskatīšanu un 

lietderīgu nodarbināšanu 
līdz plkst. 18.00 

 

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

5.1.1. Regulāri nodrošināta informācijas 
pieejamība pašvaldības uzturētajos 
interneta resursos un 
elektroniskajos saziņas līdzekļos 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 
(sadarbībā ar RD IKSD 
Direktora biroju) 

2014. - pastāvīgi PB Apmeklētāju statistika 

5.1.2. Pilsētas iedzīvotāju apmierinātības 
ar sporta pasākumu klāstu un 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Aptauju rezultāti 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

kvalitāti monitorings (sadarbībā ar RD IKSD 
Direktora biroju) 

5.1.3. Informatīvo pasākumu un aktīva 
dzīvesveida popularizēšanas akciju 
organizēšana 

 RD LD Veselības pārvalde 
un RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Noorganizētas akcijas 

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

5.2.1. Sacensību kalendāra veidošana, 
saglabājot sacensību un sporta veidu 
pēctecību atbilstoši mērķauditorijas 
interesēm 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Dalības aktivitāte sporta 
pasākumos 

5.2.2. Sadarbības nodrošināšana sporta 
jomā ar Rīgas sadraudzības pilsētām 

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

2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta sadarbība 
sporta jomā ar Rīgas 
sadraudzības pilsētām 
 

5.2.3. Pašvaldības darbinieku komandu 
līdzdalība dažādos sporta 
pasākumos 

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

2014. - pastāvīgi PB Iesaistīto darbinieku skaits 

5.2.4. Sekmēt  izglītības iestāžu sporta 
tradīciju saglabāšanu un turpmāko 
attīstību 

 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Saglabāta sacensību 
sistēma starp izglītības 
iestādēm un nodrošinātas 
sacensību iespējas bērniem 
un jauniešiem 
 

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

5.3.1. Atklātu  konkursu organizēšana 
dažāda mēroga sacensību 
organizēšanai 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Veicināta iedzīvotāju 
aktivitāte dalībai sacensību 
organizēšanā 
 

5.3.2. Konkursa par labāko Rīgas bērnu un 
jaunatnes sporta klubu 
organizēšana, stiprinot organizāciju 
kapacitāti 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Noorganizēti konkursi un 
izvērtēti klubu sasniegumi. 
Sniegts atbalsts sporta 
NVO, kas strādā ar bērniem 
un jauniešiem 
 

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

5.4.1. Sacensību organizēšana bērniem, 
jauniešiem, veterāniem, invalīdiem 
un citām  iedzīvotāju grupām 
populārajos sporta veidos 

 

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

2014. - pastāvīgi PB Noorganizētas sacensības 
dažādos sporta veidos. 
Sacensību un dalībnieku 
skaits 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

5.4.2. Regulāra konferenču  organizēšana 
par sporta jautājumiem 

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

2014. - pastāvīgi PB Pieņemtie un ieviestie 
lēmumi 

5.4.3. Bezmaksas tautas sporta pasākumu 
organizēšana 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde  
(sadarbībā ar sporta 
organizācijām un 
Izpilddirekcijām) 

2014. - pastāvīgi PB Sacensību un dalībnieku 
skaits. 
Nodrošinātas iespējas 
iedzīvotājiem piedalīties 
sporta pasākumos 
 

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

5.5.1. Prioritāri atbalstāmo sporta veidu 
noteikšana un kārtības ieviešana to 
atbalstam 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Noteikti un atbalstīti 
prioritārie sporta veidi 

5.5.2. Finansiālā atbalsta  sniegšana sporta 
organizācijām labāko sportistu 
dalībai augsta līmeņa sacensībās 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Sportistu dalība augsta 
līmeņa sacensībās 

5.5.3. Ikgadēja Rīgas labāko sportistu 
apzināšana 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Labāko sportistu 
apbalvošana 
 

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

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta godināšana un 
naudas balvas piešķiršana 
Rīgas sportistiem un viņu 
treneriem par izciliem 
sasniegumiem sportā 
 

5.5.5. Atbalsta nodrošināšana Latvijas 
Olimpiskās vienības sastāvā 
iekļautajiem Rīgas sportistiem 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 
(sadarbībā ar Latvijas 
Olimpisko vienību) 

2014. - pastāvīgi PB Sportistu rezultātu 
uzlabošanās 

5.5.6. Bērnu un jauniešu sporta veidu 
attīstības programmu īstenošanas 
veicināšana 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 
sadarbībā ar attiecīgo 
sporta veidu federācijām 
un izglītības iestādēm 

2014. - pastāvīgi PB Nodrošinātas  izaugsmes 
iespējas 

U5.6. 
Nodrošināt 
labiekārtotas un 
drošas sporta 
infrastruktūras 

5.6.1. Multifunkcionāla sporta centra 
celtniecība  

Ziepniekkalns RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 
sadarbībā ar RD PAD un 
RD ĪD 

2015.–2019. PB, VB, ES Uzbūvēts jauns 
multifunkcionāls sporta 
centrs.  Sporta meistarības 
attīstības un 
starptautiskajām prasībām 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

pārklājumu pilsētā, 
uzlabojot iespējas 
nodarboties ar sportu 
apkaimēs 

atbilstoša sacensību bāze 
dažādos sporta veidos 
 

5.6.2. UEFA prasībām atbilstoša futbola 
stadiona celtniecība  

Grīziņkalns – Krišjāņa 
Barona ielā 116A 

RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde, 
Latvijas Futbola federācija 
sadarbībā ar 
RD PAD un RD ĪD 

2015.–2019. UEFA Uzbūvēts UEFA prasībām 
atbilstošs futbola stadions 

5.6.3. Sporta kompleksa „Arkādija” 
būvniecības pabeigšana 

Torņakalns RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 
sadarbībā ar  
RD ĪD un sporta skolu 

2014.–2015. PB Pabeigta ēkas 
rekonstrukcija un teritorijas 
labiekārtošana. Nodrošināti 
mācību un treniņu 
procesam un sacensībām  
atbilstoši apstākļi 
 

5.6.4. Rīgas Volejbola skolas sporta 
kompleksa rekonstrukcija 

Cieceres ielā 9 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 
sadarbībā ar  RD ĪD 

2015.–2019. PB Veikta sporta kompleksa 
rekonstrukcija. Nodrošināti 
mācību un treniņu 
procesam un sacensībām  
atbilstoši apstākļi 
 

5.6.5. O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu 
pamatskolas sporta kompleksa 
celtniecība 

Skrindu ielā 1 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 
sadarbībā ar  
RD ĪD 
 

2014.–2017. PB Nodots sporta komplekss 

5.6.6. Brīvpieejas sporta laukumu 
celtniecība un sporta un aktīvās 
atpūtas teritorijas uzlabošana 

Mežaparks RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde,  
RD PAD, RD ĪD 

2014. - pastāvīgi PB Uzlabota sporta 
infrastruktūra un tās 
pieejamība Mežaparkā 
 

5.6.7. Airēšanas sporta bāzes izveidošana 
(celtniecība, labiekārtošana) 
Lucavsalā 

Lucavsala RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 
sadarbībā ar 
RD ĪD  

2015.–2018. PB, ES Nodota ekspluatācijā 
airēšanas sporta bāze. 
Nodrošināts mūsdienu 
prasībām atbilstošs mācību 
un treniņu un sporta 
meistarības celšanas 
process 
 

5.6.8. Reģionālo sporta centru izveidošana Ķengarags, RD IKSD Sporta un 2014. - pastāvīgi PB Izveidoti jauni reģionālie 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

Iļģuciems jaunatnes pārvalde 
sadarbībā ar 
RD ĪD  un izglītības 
iestādēm  

sporta centri. Nodrošināta 
sporta aktivitāšu 
pieejamība pilsētas 
mikrorajonu iedzīvotājiem 
 

5.6.9. Aktīvās atpūtas laukumu un 
skriešanas celiņu tīkla pilnveidošana 

Visa pilsēta RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 
sadarbībā ar 
RD PAD un RD ĪD 

2014. - pastāvīgi PB Pilnveidota aktīvās atpūtas 
laukumu un skriešanas 
celiņu pieejamība  

5.6.10. Izglītības iestāžu sporta zāļu un 
laukumu  renovācija  

Pašvaldības izglītības 
iestādes 

RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde 
sadarbībā ar 
RD ĪD un izglītības 
iestādēm   

2014. - pastāvīgi PB Renovētas izglītības iestāžu 
sporta zāles un laukumi. 
Nodrošināts mācību un 
treniņu process, kā arī 
sporta aktivitāšu 
pieejamība pilsētas 
iedzīvotājiem 
 

5.6.11. Āra (nesegto) slidotavu izveidošana Visa pilsēta Izpilddirekcijas 2014. - pastāvīgi PB Izveidotas āra slidotavas 

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

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

 

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

2014. - pastāvīgi PB Izstrādāti izglītības iestāžu 
sporta infrastruktūras un 
attīstības projekti 

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

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

2014. - pastāvīgi PB, piesaistītais 
finansējums 

Līdzdalība vienotas valsts 
sporta politikas izstrādē un 
īstenošanā, interešu 
pārstāvniecība 

5.7.3. Izglītības iestāžu sporta inventāra 
(materiāltehniskā nodrošinājuma) 
ikgadēja papildināšana un 
atjaunošana 

 RD IKSD  (sadarbībā ar 
izglītības iestādēm) 

2014. - pastāvīgi PB Papildināts un atjaunots 
izglītības iestāžu sporta 
inventārs 
(materiāltehniskais 
nodrošinājums) 
 

5.7.4. Izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūras renovācija un  
būvniecība 

 RD IKSD Sporta un 
jaunatnes pārvalde  

2014. - pastāvīgi PB Veikta izglītības iestāžu 
sporta zāļu un laukumu 
renovācija un būvniecība 
(saskaņā ar apstiprināto 
gada plānu) 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

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

6.1.1. Primārās veselības aprūpes lomas 
sekmēšana  slimību profilaksē, 
diagnostikā un ārstēšanā 

 

Visa pilsēta RD LD Veselības pārvalde 2014. PB, VB Uzlabota primārās 
veselības aprūpes 
pieejamība 

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

 
 

Visa pilsēta RD LD Veselības pārvalde 2014. PB Veiktas atbilstošas izmaiņas 
normatīvajos aktos, kas 
paredz nomas maksu un 
telpu iznomāšanas kārtību,  
paredzot iespējas 
pašvaldībai pielāgot tiesību 
normas un principus, 
iznomājot telpas  veselības 
aprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem 
 

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

 
 

Visa pilsēta RD LD Veselības pārvalde 2014.-2016. PB Deleģējuma līgumos 
noteiktie uzdevumi izpildīti 

6.1.4. Primārās veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana (t.sk. vides 
pieejamība), pārvietojot RP SIA 
„Veselības centrs „Imanta”” no 
dzīvojamās mājas telpām uz 
jaunuzbūvētu ēku Imantas 8.līnijā un  
iekārtojot un aprīkojot vismaz 8 
primārās veselības aprūpes ārstu 
darba vietas  jaunuzbūvētajā ēkā 
Imantas 8.līnijā 

 
 

Imanta 
 
 
 
 
 

RD LD Veselības pārvalde 
(sadarbībā ar 
RP SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks” un  
RP SIA „Veselības centrs 
„Imanta””) 
 
 

2014.-2015. PB  (RP SIA 
„Rīgas 

pilsētbūvnieks”, 
ES, RP SIA 

„Veselības centrs 
„Imanta””) 

 
 

Nodrošināta primārās 
veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība 
(t.sk. vides pieejamība) 
Imantas apkaimē.  
Pakalpojuma sniedzējiem – 
ārstniecības personālam un 
palīgpersonālam 
nodrošināti labi darba 
apstākļi 

6.1.5. Primārās veselības aprūpes un 
zobārstniecības pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana (t.sk. 
vides pieejamība), veicot RP SIA 
„Rīgas 1.slimnīca” 22.korpusa 

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

 
2014. 

 
 
 

PB (RP SIA „Rīgas 
1.slimnīca”, ESF) 

Nodrošināta primārās 
veselības aprūpes un 
zobārstniecības 
pakalpojumu pieejamība 
(t.sk. vides pieejamība) 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

renovācijas darbus un iekārtojot un 
aprīkojot RP SIA „Rīgas 1.slimnīca” 
teritorijā izremontētajās ēkās darba 
vietas vismaz 18 primārās aprūpes 
ārstiem, 27 zobārstiem un 7 zobu 
higiēnistiem 

Centra apkaimē. 
Nodrošināta iespēja katram 
ģimenes ārstam strādāt 
savā kabinetā 
 

6.1.6. Primārās veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana (t.sk. vides 
pieejamība), paplašinot RP SIA 
„Bolderājas poliklīnika” ēku, 
uzbūvējot piebūvi, ierīkojot liftu un 
labierīcības personām ratiņkrēslos, 
kā arī iekārtojot un aprīkojot 2 
primārās veselības aprūpes ārstu 
darba vietas izveidotajā primārās 
veselības aprūpes ārsta doktorātā 
jaunuzbūvējamajā masīvā Gaigalas 
ielas un Mežrozīšu ielas rajonā 

Bolderāja RD LD Veselības pārvalde  
(sadarbībā ar RD ĪD,  RP 
SIA „Bolderājas 
poliklīnika”) 

 
 
 

2014. 

PB (RP SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks”, 

RP SIA 
„Bolderājas 
poliklīnika”) 

Nodrošināta primārās 
veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība 
(t.sk. vides pieejamība) 
Bolderājas apkaimē  

6.1.7. Primārās veselības aprūpes ārstu 
izpratnes un zināšanu veicināšana 
par pašvaldības teritorijā  
pieejamiem un piedāvātajiem 
sociālajiem pakalpojumiem un 
sociālo palīdzību  

Visa pilsēta RD LD Veselības pārvalde 2014.-2020. PB Rīgā strādājošie primārās 
veselības aprūpes ārsti ir 
informēti par pašvaldības 
teritorijā pieejamo sociālo 
palīdzību un sociālajiem 
pakalpojumiem 

6.1.8. Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības un traumatologa 
pieejamības uzlabošana vasaras 
sezonā 

Centrs RD LD   Veselības pārvalde 
(sadarbībā ar NVD) 

2014. PB, VB Vasaras sezonā Centra 
apkaimē ir pieejama  
neatliekamā medicīniskā 
palīdzība un traumatologs 

6.1.9. RP SIA „Rīgas 1.slimnīca” 
reorganizācijas pabeigšana, 
pārvietojot visus RP SIA „Rīgas 
1.slimnīca”  darbiniekus uz telpām 
Bruņinieku ielā 5 no ēkām Brīvības 
ielā 100, Grēcinieku ielā 34 un Stabu 
ielā 9 un uzlabojot  esošo 
pakalpojumu materiāltehnisko bāzi, 
kā arī labiekārtojot birojus, 
uzgaidāmo telpu, klientu 

Centrs RD LD Veselības pārvalde  
(sadarbībā ar  RD ĪD)  
 

2014. PB (RP SIA „Rīgas 
1.slimnīca”) 

 

Pabeigta RP SIA „Rīgas 
1.slimnīca” reorganizācija,  
pakalpojuma sniedzēji 
izvietoti vienā teritorijā 
Bruņinieku ielā 5, 
labiekārtotas telpas, 
uzlabota materiāltehniskā 
bāze un nodrošināta vides 
pieejamība 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

apkalpošanas daļas u.c.  
 

6.1.10. Reorganizētajā  RP SIA „Rīgas 
1.slimnīca” Bruņinieku ielā 5 jaunu 
pakalpojumu attīstīšana un esošo 
pakalpojumu uzlabošana 

 

Centrs RD LD Veselības pārvalde   2014. PB (RP SIA „Rīgas 
1.slimnīca”) 

 

Reorganizētajā  RP SIA 
„Rīgas 1.slimnīca” uzlaboti 
esošie un attīstīti jauni 
pakalpojumi 

6.1.11. RP SIA „Rīgas 1.slimnīca” centrālā 
sterilizācijas un operāciju bloka ar 
intensīvās terapijas palātu 
rekonstrukcijas pabeigšana. 
Operāciju bloka aprīkošana ar 
mūsdienīgu medicīnisko aparatūru 
ar mērķi paplašināt un uzlabot 
sniegto pakalpojumu klāstu  

 

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

2014. PB Pacientiem pieejami 
medicīniskās 
rehabilitācijas, tajā skaitā 
ūdensdziedniecības 
pakalpojumi bērniem un 
pieaugušajiem 

6.1.12. RP SIA „Rīgas 1.slimnīca” trīs klīnisko 
nodaļu (terapija, neiroloģija, 
kardioloģija) renovācijas īstenošana 

Centrs RD LD Veselības pārvalde  
(sadarbībā ar RD ĪD,  RP 
SIA „Rīgas 1.slimnīca” 

2015.-2016. PB (RP SIA „Rīgas 
1.slimnīca”) 

Pacientiem pieejami 
mūsdienu prasībām 
atbilstoši augstas kvalitātes 
veselības aprūpes 
pakalpojumi, mūsdienīgi 
diagnostiskie izmeklējumi. 
Nodrošināta vides 
pieejamība 
 

6.1.13. RP SIA „Rīgas 1.slimnīca”  ēku 
energoefektivitātes  uzlabošana 7 
slimnīcas korpusiem (Nr.4; 5; 6; 10; 
11; 12) un tos savienojošajām 
galerijām, veicot ēku norobežojošo 
konstrukciju siltināšanas darbus 
(fasāde, pārsegums, cokols), kā arī 
logu nomaiņu 

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

2014.-2015. PB (VB, 
RP SIA „Rīgas 
1.slimnīca”) 

Pakalpojuma sniedzējiem 
nodrošināti labi darba 
apstākļi, ietaupīti 
energoresursi un 
samazināts siltumenerģijas 
patēriņš 

6.1.14.  RP SIA „Bērnu veselības centrs 
„Ķengarags”” ēkas siltināšanas 
darbi, elektroinstalāciju renovācijas 
darbi, kosmētiskais remonts, vides 
pieejamības nodrošināšana un  
informācijas tehnoloģiju sistēmas 

Ķengarags RD LD Veselības pārvalde 2014.-2017. PB (RP SIA 
„Bērnu veselības 

centrs 
„Ķengarags””) 

Samazināts siltumenerģijas 
patēriņš,  nodrošināta vides 
pieejamība un 
izstrādātas/ieviestas IT 
programmas 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

attīstīšana 

6.1.15. RP SIA „Torņakalna poliklīnika” 
remontdarbi (inženierkomunikācijas, 
liftu izbūve, telpu remonts u.c.),  
ugunsdrošības sistēmas 
sakārtošanas darbi, 
elektroinstalāciju remontdarbi 
(elektrosadales skapju un 
drošinātāju nomaiņa), pagalma 
asfalta seguma nomaiņa,  
aprīkojumu iegāde, kā arī  IKT 
attīstīšana 

Torņakalns RD LD Veselības pārvalde 2014.-2017. PB (RP SIA 
„Torņakalna 
poliklīnika”) 

 
 
 

Veikti remontdarbi RP SIA 
„Torņakalna poliklīnika”, 
t.sk. nodrošināta vides 
pieejamība, veiktie darbi 
ļauj ietaupīt 
elektroenerģiju, kā arī  
izstrādātas/ieviestas IT 
programmas 
 

6.1.16. RP SIA „Primārās veselības aprūpes 
centrs „Ziepniekkalns”” jumta 
remonts,  telpu remonts, 
medicīnisko tehnoloģiju iegāde, IKT 
un  mājas aprūpes pakalpojumu 
attīstīšana 

 

Ziepniekkalns RD LD Veselības pārvalde 2014. -2016. PB (RP SIA 
„Primārās 
veselības 

aprūpes centrs 
„Ziepniekkalns””) 

Samazināts siltumenerģijas 
patēriņš, pacientiem 
pieejami moderni, 
mūsdienu prasībām 
atbilstoši veselības aprūpes 
pakalpojumi 

6.1.17. RP SIA „Iļģuciema poliklīnika” 
remontdarbi un pieejamības 
uzlabošana, medicīniskās aparatūras 
iegāde un IKT attīstīšana. Dienas 
stacionāra pakalpojumu attīstīšana, 
veicot telpu remontu un 
iegādājoties nepieciešamo 
aprīkojumu un mēbeles 

Iļģuciems, Dzirciems RD LD Veselības pārvalde 

2014.-2015. 
PB  (RP SIA  
„Iļģuciema 
poliklīnika” 

Iļģuciema, Dzirciema 
apkaimē pacientiem 
pieejami moderni, 
mūsdienu prasībām 
atbilstoši veselības aprūpes 
pakalpojumi 

6.1.18. RP SIA „Bolderājas poliklīnika”  
esošās ēkas iekštelpu kosmētiskais 
remonts, ēkas energoefektivitātes 
uzlabošanas darbi, kanalizācijas akas 
remontdarbi,  kā arī teritorijas 
labiekārtošanas darbi – 
sētas/nožogojuma nomaiņa 

 

Bolderāja RD LD Veselības pārvalde 2014.-2016. 
 

PB (RP SIA 
„Bolderājas 
poliklīnika”) 

 

Samazināts siltumenerģijas 
patēriņš. Bolderājas 
apkaimē pacientiem 
pieejami moderni, 
mūsdienu prasībām 
atbilstoši veselības aprūpes 
pakalpojumi 

6.1.19. RP SIA „Bolderājas poliklīnika”   
materiāltehniskā nodrošinājuma 
uzlabošana (turpināt jaunu 
medicīnas tehnoloģiju iegādi, lai 

Bolderāja RD LD Veselības pārvalde 2017.-2020. PB (RP SIA 
„Bolderājas 
poliklīnika”) 

 

Uzlabots materiāltehniskais 
nodrošinājums.   Bolderājas 
apkaimē pacientiem 
pieejami moderni, 



 

147 

 

Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

Bolderājā varētu izveidot dienas 
stacionāru un nodrošināt plaša 
spektra veselības aprūpes 
pakalpojumus, t.sk. 
gastroenteroloģiju ar endoskopiju) 

 

mūsdienu prasībām 
atbilstoši veselības aprūpes 
pakalpojumi 

6.1.20. Jaunas RP SIA „Bolderājas 
poliklīnika” ēkas  celtniecība 

 

Bolderāja RD LD Veselības pārvalde 2017.-2020. PB (RP SIA 
„Bolderājas 

poliklīnika”), ES 
 

Bolderājas apkaimē 
pacientiem pieejami 
moderni, mūsdienu 
prasībām atbilstoši 
veselības aprūpes 
pakalpojumi 

6.1.21. RP SIA „Veselības centra „Imanta”” 
doktorātu „Venta” un „Kleisti” vides 
pieejamības uzlabošana un visa 
centra datortīkla paplašināšana 

Kleisti, Imanta RD LD Veselības pārvalde 2014.-2015. PB (RP SIA 
”Veselības centrs 

„Imanta””) 

Ēkā nodrošināta vides 
pieejamība un paplašināts 
datortīkls   

6.1.22. RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” atsevišķu 
nodaļu telpu renovācija, ūdensvada 
stāvvada nomaiņa un teritorijas 
labiekārtošana 

Atgāzene RD LD Veselības pārvalde 2014.-2016. 
 

PB (RP SIA „Rīgas 
2.slimnīca”) 

 

Renovēta Rehabilitācijas 
nodaļa, renovēts  
Traumatoloģijas  bloks un 
dienas stacionārs, 
nomainīts ūdensvada 
stāvvads, kā arī labiekārtots 
žogs un vārti 
 

6.1.23. RP SIA „Rīgas Dzemdību nams” 
reorganizācijas darbi un jaunu 
tehnoloģiju ieviešana. Remonts,  
rekonstrukcija, inženiertehnisko 
komunikāciju tīklu atjaunošana un 
pilnveide, ēku energoefektivitātes 
audits, kā arī teritorijas 
labiekārtošana 

Brasa RD LD Veselības pārvalde 2014.-2020. PB (RP SIA „Rīgas 
„Dzemdību 
nams”), ES 

Īstenota pakalpojuma 
reorganizācija, ieviestas 
jaunas tehnoloģijas, veikti 
ēkas remonta un 
rekonstrukcijas darbi, 
inženiertehnisko 
komunikāciju tīklu 
atjaunošanas un pilnveides 
darbi, veikti ēku 
energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumi, kā 
arī veikti teritorijas 
labiekārtošanas darbi 
 

U6.2. 6.2.1. Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura  RD LD (sadarbībā ar citiem 2014.–2020. PB Notikuši informatīvi 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

Veicināt veselīgu 
dzīvesveidu un 
veselības riska faktoru 
profilaksi 

lietošanas veicināšana bērnu un 
jauniešu vidū 

RD nozaru 
departamentiem, 
pakalpojuma sniedzējiem) 

izglītojošie semināri 
speciālistiem; notikušas 
lekcijas,  interaktīvās  un 
uzvedības intervences 
grupu nodarbības bērniem 
un jauniešiem; notikuši 
informatīvi izglītojoši 
publiskie vides un citi 
pasākumi; sagatavota un 
izplatīta informācija un  
materiāli; notikuši 
bezmaksas fiziskās 
aktivitātes veicinoši 
pasākumi 
 

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

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

2014.–2020. PB Notikuši informatīvi 
izglītojošie semināri 
speciālistiem; notikušas 
lekcijas,  interaktīvās  un 
uzvedības intervences 
grupu nodarbības bērniem 
un jauniešiem, kā arī viņu 
vecākiem; notikuši 
informatīvi izglītojošie 
publiskie vides un citi 
pasākumi;  sagatavota un 
izplatīta informācija un  
materiāli; veikti pētījumi 
 

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

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

2014.–2020. PB Notikuši informatīvi 
izglītojošie semināri 
speciālistiem; notikušas 
uzvedības intervences 
grupu nodarbības, tajā 
skaitā atbalsta grupu 
nodarbības pieaugušajiem; 
notikuši informatīvi 
izglītojoši publiskie vides un 
citi pasākumi; notikušas 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

fizisko aktivitāšu 
nodarbības; sagatavota un 
izplatīta informācija un  
materiāli; veikti pētījumi 
 

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

 RD LD (sadarbībā ar 
pakalpojuma sniedzējiem) 

2014.–2020. PB Notikuši informatīvi 
izglītojošie semināri 
speciālistiem; notikušas 
lekcijas,  interaktīvās  grupu 
nodarbības; notikuši 
informatīvi izglītojoši 
publiskie vides un citi 
pasākumi; sagatavota un 
izplatīta informācija un  
materiāli 
 

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

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

2014.–2020. PB Iedzīvotāji ir saņēmuši 
konsultācijas par 
jautājumiem, kas saistīti ar 
garīgo un fizisko labsajūtu 
un veselīgu dzīvesveidu, 
kontrolējuši 
asinsspiedienu, cukura un 
holesterīna līmeni asinīs; 
notikušas nūjošanas 
nodarbības;  sagatavota un 
izplatīta informācija un  
materiāli; notikuši 
informatīvi izglītojoši 
publiskie vides un citi 
pasākumi 
 

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

 RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojuma sniedzējiem) 

2014.–2020. PB Notikuši informatīvi 
izglītojošie semināri 
speciālistiem; notikušas 
lekcijas,  interaktīvās  un 
uzvedības intervences 
grupu nodarbības bērniem 
un jauniešiem, kā arī viņu 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

vecākiem; notikušas 
uzvedības intervences 
grupu nodarbības, tajā 
skaitā atbalsta grupu 
nodarbības pieaugušajiem; 
notikuši informatīvi 
izglītojoši publiskie vides un 
citi pasākumi; sagatavota 
un izplatīta informācija un  
materiāli; veikti pētījumi 
 

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

 RD LD (sadarbībā ar 
ārstnieciskā profila  
RP SIA ) 

2014.–2020. PB Sagatavota un izplatīta 
informācija un materiāli; 
notikuši informatīvi 
izglītojoši publiskie vides un 
citi pasākumi 
 

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

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

2014.–2020. PB Sagatavota un izplatīta 
informācija un materiāli; 
notikuši informatīvi 
izglītojoši publiskie vides un 
citi pasākumi iedzīvotājiem; 
izveidota sabiedrības 
veselības informācijas 
elektroniskā platforma 
 

6.2.9. Kaitējuma mazināšanas programmas 
īstenošana narkotiku lietotāju vidū 

 RD LD  2014.–2020. PB Narkotisko vielu lietotāji 
saņēmuši speciālistu  
(sociālā darbinieka, 
psihologa, HIV konsultanta) 
konsultācijas,  veikta HIV 
ekspresdiagnostika, 
apmainītas izlietotās šļirces 
 

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma 
U7.1. 
Nodrošināt dažādu 
mērķa grupu 

7.1.1. Grupu dzīvokļa  izveidošana 
personām ar psihiskās veselības  
traucējumiem  

Imanta RD LD (sadarbībā ar RSD, 
pakalpojuma sniedzējiem) 

2014. - pastāvīgi PB, VB 
(izveidošanas 

gadā), PL 

Nodrošināts grupu dzīvokļa 
pakalpojums personām ar 
psihiskās veselības  
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

vajadzībām 
atbilstošus sociālos 
pakalpojumus 

 traucējumiem, papildu 14 
vietas 
 

7.1.2. Dienas aprūpes centra izveidošana 
personām ar psihiskās veselības 
traucējumiem  

Pārdaugava RD LD (sadarbībā ar RSD, 
pakalpojuma sniedzējiem) 

2014. - pastāvīgi PB, VB 
(izveidošanas 
gadā un trīs 

darbības gadus),  
PL 

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

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

Jebkurā vietā Rīgā RD LD (sadarbībā ar RSD, 
pakalpojuma sniedzējiem) 

2014. - pastāvīgi PB, PL Nodrošināts dienas 
aprūpes centra 
pakalpojums personām ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem atbilstoši 
pieprasījumam, papildu 5 
vietas 
 

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

Jebkurā vietā Rīgā RD LD (sadarbībā ar RSD, 
pakalpojuma sniedzējiem) 

2014. - pastāvīgi PB, PL Nodrošināts specializētās 
darbnīcas pakalpojums 
personām ar garīga 
rakstura traucējumiem 
atbilstoši pieprasījumam, 
papildu 15 vietas 

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

Imanta, Bolderāja, 
Sarkandaugava, 

Āgenskalns 

RD LD (sadarbībā ar RSD, 
pakalpojuma sniedzējiem) 

2014. – pastāvīgi 
(Imantā), 

2015. – pastāvīgi 
(Āgenskalnā), 

2016. – pastāvīgi 
(Bolderājā), 

2017. – pastāvīgi 
(Sarkandaugavā) 

PB, PL Izveidoti 4 dienas centri 
pensijas vecuma personām 
un citām pilngadīgām 
personām, nodrošinot 
pakalpojumu pēc iespējas 
tuvāk minēto personu 
dzīvesvietai 

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

Rīgas Latgales 
priekšpilsētā, 

Vidzemes 
priekšpilsētā 

RD LD (sadarbībā ar RSD, 
pakalpojuma sniedzējiem) 

2014. – pastāvīgi 
(Vidzemes 

priekšpilsētā), 
2016. – pastāvīgi 

(Latgales 
priekšpilsētā) 

PB, PL Izveidoti 2 dienas aprūpes 
centri personām  ar 
demenci, nodrošinot 
pakalpojumu atbilstoši 
pieprasījumam, papildu 40 
vietas 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

 

7.1.7. Sociālās pansijas izveidošana 
(aprūpēto dzīvesvieta) personām ar 
ierobežotām pašaprūpes spējām 
(pakalpojuma ietvaros   personai 
tiek nodrošināts mājoklis un sociālās 
aprūpes/sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu komplekss, saglabājot 
personai patstāvīgas dzīves 
principus) 

Jebkurā vietā Rīgā 
 

RD LD (sadarbībā ar RSD, 
pakalpojuma sniedzējiem) 

2016. – pastāvīgi PB, PL Izveidota sociālā pansija, 
nodrošinot pakalpojumu 50 
personām 

7.1.8. Valsts nefinansēta tehniskā 
aprīkojuma nodrošināšana 
personām ar kustību traucējumiem 

 RD LD (sadarbībā ar RSD) 2015. – pastāvīgi PB Piešķirts pabalsts atbilstoši 
pabalsta pieprasītāja 
vajadzībām (vienai 
personai līdz 4269 euro),  
10 personām gadā 

7.1.9. Īslaicīgās uzturēšanās mītnes 
pakalpojuma nodrošināšana 
motivētiem klientiem, t.sk. ģimenēm 
bez pastāvīga mājokļa, kuri aktīvi 
veic darbības, lai mainītu savas 
dzīves apstākļus 

Jebkurā vietā Rīgā RD LD (sadarbībā ar RSD, 
pakalpojuma sniedzējiem) 

2014. – pastāvīgi PB, PL Nodrošināts pakalpojums 
50 personām gadā 

7.1.10. Naktspatversmes pakalpojuma 
izveidošana un nodrošināšana 

Rīgas  Vidzemes 
priekšpilsētā 

RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojuma sniedzējiem) 

2015. – pastāvīgi PB, PL Izveidota naktspatversme 
ar 70 vietām 

7.1.11. Dienas centru izveidošana 
bezpajumtniekiem 

Rīgas Kurzemes rajonā 
un Ziemeļu rajonā 

RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojuma sniedzējiem) 

2015.– pastāvīgi 
(Kurzemes 

rajonā), 
2017. – pastāvīgi 
(Ziemeļu rajonā) 

PB, PL Izveidoti 2 dienas centri 
bezpajumtniekiem 

7.1.12. Dienas aprūpes centru izveidošana 
bērniem 

Bolderāja, Mežciems, 
Jugla 

RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojuma sniedzējiem) 

2014. - pastāvīgi PB, PL Izveidoti 3 dienas aprūpes 
centri bērniem 

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

Daugavgrīva RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojuma sniedzējiem) 

2015. PB, PL Izveidota „Jauniešu māja” 

7.1.14. Atbalsta centru izveidošana 
jauniešiem 

Vecmīlgrāvis, Jugla, 
Dzirciems 

RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojuma sniedzējiem) 

2015. - pastāvīgi PB, PL Izveidoti 3 atbalsta centri 
jauniešiem 

7.1.15. Dienas aprūpes centru izveidošana 
bērniem no sociālā riska ģimenēm  

Rīgas  Vidzemes 
priekšpilsētā 

RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojuma sniedzējiem) 

2014. PB, PL Izveidots dienas aprūpes 
centrs 

7.1.16. Izglītojošo un atbalsta grupu Visa pilsēta RD LD (sadarbībā ar RSD, 2014. - pastāvīgi PB, PL Ieviests izglītojošo un 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

nodrošināšana jaunajiem un 
topošajiem vecākiem 

pakalpojuma sniedzējiem) atbalsta grupu 
pakalpojums jaunajiem un 
topošajiem vecākiem 

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

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

2014. - pastāvīgi PB, PL Nodrošināts sociālā darba 
pakalpojums sociālā riska 
ģimenēm 

U7.2. 
Pilnveidot pašvaldības 
iedzīvotājiem 
nodrošināto sociālo 
pakalpojumu kvalitāti 

7.2.1. Vides pieejamības nodrošināšana 
pašvaldības sociālo pakalpojumu 
sniedzējinstitūcijās 

 

RSD (vairākās adresēs 
visā Rīgas teritorijā), 

Rīgas patversme 
(Maskavas ielā 208 un 

Bārddziņu ielā 2A), 
SAC „Mežciems” 

(Malienas ielā 3), SAC 
„Gaiļezers” (Hipokrāta 

ielā 6), RP BJC 

RD LD, RSD, Rīgas 
patversme, Rīgas sociālās 
aprūpes centri, RP BJC 

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

2016. (RP), 
2017. (SAC 

„Mežciems” un 
„Gaiļezers”) 

PB Veikta vides pieejamības 
nodrošināšana pašvaldības 
sociālo pakalpojumu 
sniedzējinstitūcijās 
 

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

 RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojumu sniedzējiem) 

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

aprūpes un 
sociālās 

rehabilitācijas 
institūcijā 

pakalpojumam) 

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

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

 RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojumu sniedzējiem) 

2014. – pastāvīgi PB Ieviesti konsultatīvā 
atbalsta pakalpojumi 
audžuģimenēm, 
aizbildņiem un 
adoptētājiem 

7.2.4. Kvalitatīvu izglītojošo un atbalsta 
pasākumu nodrošināšana ģimenēm 
un bērniem 

Visa pilsēta RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojumu sniedzējiem) 

2014. - pastāvīgi PB, PL Ieviesti izglītojoši atbalsta 
pakalpojumi ģimenēm un 
bērniem 

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

 RD LD (sadarbībā ar  
pakalpojumu sniedzējiem) 

2014. - pastāvīgi PB, PL Ieviesti sociālās 
rehabilitācijas  un sociālās 
aprūpes pakalpojumi 
bērniem ar funkcionāliem 
ierobežojumiem 

U7.3. 7.3.1. Bērnu dzimšanas atbalstīšana,  RSD  2014. - pastāvīgi PB Sniegts bērnu piedzimšanas 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

Nodrošināt 
motivējošu sociālo 
palīdzību 

piešķirot bērnu piedzimšanas 
pabalstu 

pabalsts 

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

 RSD  2014. - pastāvīgi PB Rīgas iedzīvotājiem 
nodrošināta iespēja saņemt 
motivējošu sociālo 
palīdzību minimālā līmenī 
pamatvajadzību 
nodrošināšanai saskaņā ar 
spēkā esošo normatīvo 
aktu nosacījumiem 

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

 RSD  2014. - pastāvīgi PB Rīgas iedzīvotāju aktīva 
rīcība savu sociālo 
problēmu risināšanā 
 

7.3.4. Atbalsts iedzīvotājiem krīzes vai 
ārkārtas situācijās (vienreizējais 
pabalsts ārkārtas situācijā; 
apbedīšanas pabalsts) 

 RSD  2014. - pastāvīgi PB Rīgas iedzīvotājiem 
nodrošināta iespēja saņemt 
materiālu atbalstu krīzes 
un ārkārtas situācijā 

U7.4. 
Sekmēt iedzīvotāju 
iesaistīšanos darba 
tirgū  

7.4.1. Darbspējīgu  nestrādājošu personu 
līdzdalības veicināšana bezdarba 
problēmas risināšanā, nodrošinot 
daudzveidīgu līdzdarbības pasākumu 
kopumu – atbalsta grupas, latviešu 
valodas treniņa grupas, psihologa un 
atkarību speciālista konsultācijas u.c. 

Visa pilsēta RSD  2014. - pastāvīgi PB RSD klientiem – 
darbspējīgām 
nestrādājošām personām 
nodrošināta iespēja saņemt 
daudzveidīgus atbalsta 
pakalpojumus 
nodarbinātības problēmas 
risināšanā 

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

Visa pilsēta RD LD (sadarbībā ar  RSD, 
NVO) 

2014. - pastāvīgi PB RSD klientiem tiek sniegts 
atbalsts darba meklēšanā 
un ir izveidota sadarbība ar 
uzņēmējiem, lai veicinātu 
cilvēku ar invaliditāti  
lielāku nodarbinātību 

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

Visa pilsēta RD LD (sadarbībā ar RSD) 2014. - pastāvīgi ES, PB, VB Noteiktām sociālās 
atstumtības riska grupu 
personām ir pieejamas 
atbalsta programmas, kas 
ļauj apgūt prasmes, kas 
nepieciešamas, lai varētu 
integrēties darba tirgū 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

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

Visa pilsēta RD LD (sadarbībā ar RSD) 2015. - pastāvīgi PB, ES Izveidota sadarbība 
sociālās uzņēmējdarbības 
jomā, kas ļauj rast 
nodarbinātības iespējas 
sociālās atstumtības riskam 
pakļautajām personām 

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

8.1.1. Apgaismojuma ierīkošana līdz šim 
neapgaismotās pilsētas ielās 

1., 2.kategorijas ielas RD PAD, RPA „Rīgas 
gaisma”,  
izpilddirekcijas 

2014.-2020. PB Radīta droša pilsētvide, 
pieaudzis iedzīvotāju 
drošības līmenis, 
uzlabojusies kriminogēnā 
situācija un mazinājies 
CSNg īpatsvars  
 

8.1.2. Novecojušo apgaismojuma līniju 
kapitālremonts un rekonstrukcija   

  RPA „Rīgas gaisma”,  
izpilddirekcijas 

2014.-2020. PB Samazinājies novecojušo 
apgaismojuma līniju skaits 

8.1.3. Apgaismojuma ierīkošana 
iekškvartālu dzīvojamo namu 
teritorijās 

 RPA „Rīgas gaisma”,  
izpilddirekcijas 

2014.-2020. PB Apgaismotas iekškvartālu 
dzīvojamo namu teritorijas 

8.1.4. Pilsētas apgaismes sistēmas 
regulēšanas ieviešana 

Atkarībā no 
finansējuma 

RPA  „Rīgas gaisma” 2014.-2020. PB Nomainīta elektrosadales 
objektu vadība no radio 
vadības uz GPRS 

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

Rīgas pilsētas 
administratīvā 

teritorija 

RPA “Rīgas gaisma” 2014.-2020. PB, VB Īstenoti energoefektivitātes 
pasākumi, samazinājies 
elektroenerģijas patēriņš 

8.1.6. Rīgas pilsētas videonovērošanas 
sistēmas attīstība un uzturēšana 

Visa pilsēta RPP 2014. - pastāvīgi PB, VB Paaugstināta policijas 
darba efektivitāte  un 
uzlabota drošības situācija 
pilsētā 

8.1.7. Drošības pasākumi pie/uz ūdeņiem Rīgas pilsētas 
peldvietas 

RPP 2014. - pastāvīgi PB Veicināta cilvēku drošība, 
atrodoties pie ūdeņiem 

8.1.8. Ārējā ielas apgaismojuma remonts 
Dārziņu apkaimē 

Dārziņi AI (sadarbībā ar  RPA 
„Rīgas gaisma”) 

2014.-2017. PB, ES Veikts ielu apgaismojuma 
iekārtu remonts Dārziņu 
apkaimē prioritārā secībā 

U8.2. 
Paaugstināt drošības 
uzturētāju darbības 

8.2.1. Policijas pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana, tehniskā nodrošinājuma 
un jaunāko tehnoloģiju ieviešana un 

Visa pilsēta RPP 2014. - pastāvīgi PB Paaugstināts drošības 
līmenis visā pilsētā. 
Uzlabots sniegtā 



 

156 

 

Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

efektivitāti attīstīšana, skaitliskā sastāva 
palielināšana, nodrošinot klātbūtni 
visā pilsētas teritorijā,  policijas 
darbinieku profesionālās 
kvalifikācijas celšana 

pakalpojuma ātrums un 
kvalitāte 

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

Visa pilsēta RPP 2014. - pastāvīgi PB, VB Uzlabota iesaistīto 
struktūru darba 
koordinācija. Optimizēti 
resursi vajadzīgā rezultāta 
sasniegšanai 

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

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

Visa pilsēta RPP 2014. - pastāvīgi PB Samazinājies bērnu un 
jauniešu likumpārkāpumu 
skaits 

U8.4. 
Risināt klaiņojošo 
dzīvnieku problēmu 
pilsētā 

8.4.1 Atbildīgas un labvēlīgas iedzīvotāju 
attieksmes pret mājdzīvniekiem 
sekmēšana 

 

 RD MVD Vides pārvaldes 
Dzīvās dabas resursu 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB Samazinājies pamesto 
mājdzīvnieku skaits, 
uzlabojusies cilvēku 
attieksme pret 
mājdzīvniekiem 

8.4.2. Atbalsts dzīvnieku patversmēm  RD MVD Vides pārvaldes 
Dzīvās dabas resursu 
nodaļa 

 
2014.-2020. 

PB Patversmes 
spēj  nodrošināt labus 
apstākļus dzīvniekiem 

8.4.3. Klaiņojošo dzīvnieku depopulācijas 
veicināšana 

 RD MVD Vides pārvaldes 
Dzīvās dabas resursu 
nodaļa 

2014.-2020. PB Klaiņojošo dzīvnieku  
populācija nepalielinās 

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

9.1.1. Biežāk sastopamām tipveida ēku 
sērijām renovācijas paraugprojektu 
izstrādes organizēšana   

Visa pilsēta REA (sadarbībā ar RPA 
„Rīgas pilsētas arhitekta 
birojs”) 
 
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 

2014. PB 
 
 

PB, ES 

Izstrādāti 12 paraugprojekti 
 
 
Paraugprojektu skaits 

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

Visa pilsēta Rīgas pilsētas 
pašvaldība 
 
 
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 

2014.-2020. 
 
 
 

2014.-2020. 

PB 
 
 
 

ES, PB, PL 

ESKO piesaiste renovācijas 
veikšanai Rīgā 

9.1.3. Pašvaldības uzņēmumu piesaistīšana Visa pilsēta SIA „Rīgas namu 2014.-2020. PB, PL Renovācijas procesa 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

ESKO darbībai pārvaldnieks” un   
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 

 
 

2014.-2020. 

 
 

S, PB, PL 

paātrināšana Rīgā 

9.1.4. Rotācijas fonda veidošana 
daudzdzīvokļu māju renovācijas 
atbalstam 

 Rīgas pilsētas pašvaldība 2014.-2020. PB, PL, ES Lēta un droša  kredīta 
iespēju nodrošināšana 
renovācijas  veicināšanai 

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

Visa pilsēta   SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks”  

2014. - pastāvīgi Nav 
nepieciešams 

papildu 
finansējums 

Mājas īpašnieku lēmums 
par turpmāko darbību 

9.1.6. Daudzdzīvokļu māju energoauditu 
un energosertifikātu izstrādes 
organizēšana 

Visa pilsēta REA 2014.-2020. PB 
 

50-100 energoauditi gadā 

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

Visa pilsēta REA 2014. - pastāvīgi PB 
 

Izveidota un uzturēta 
publiski pieejama datubāze 
ar informāciju par 7432 
namiem 
 

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

Visa pilsēta REA 2014.-2020. PB, PL, ES Energoefektivitātes 
palielināšana 

U9.2. 
Veicināt 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamo rajonu 
renovāciju un 
labiekārtošanu 

9.2.1. Tematiskais plānojums „Mājokļu 
attīstības plāns” 

 RD PAD 2014.-2015. PB Noteiktas dzīvojamās 
apbūves teritorijas, 
identificējot mājokļu 
veidus, kas būtu attīstāmi 
nākotnē, un nosacījumus to 
attīstībai 

9.2.2. Esošās situācijas daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju rajonos izvērtēšana 
un to sanācijas un humanizācijas 
rīcības plānu sagatavošana 

 SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks”, 
izpilddirekcijas, RPP 

2014.-2020. PB,  SIA „Rīgas 
namu 

pārvaldnieks”, PL 

Rīcības plāni daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju rajonu 
sanācijai 

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

 SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks”, 
izpilddirekcijas, RD MVD 
Vides pārvalde, RD ĪD 

2014.-2020. PB,  SIA „Rīgas 
namu 

pārvaldnieks”, PL 

Labiekārtota publiskā 
ārtelpa apkaimēs 

9.2.4. Kvalitatīvu un drošu rotaļlaukumu 
nodrošināšana 

Visa pilsēta   SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks”  

2014.-2020. PB,  SIA „Rīgas 
namu 

Izveidoti un labiekārtoti 
rotaļlaukumi. To 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

 pārvaldnieks”, PL apsekojums veikts līdz 
2017.g. 

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

Visa pilsēta   SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks” 
Apsaimniekošanas 
pārvalde 

2014.-2020. PB,  SIA „Rīgas 
namu 

pārvaldnieks”, PL 

Sakārtoti daudzdzīvokļu 
māju pagalmi 

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

 RD ĪD, RD SD  
 
 
Izpilddirekcijas (ZI) 

 
 
 

2014. - pastāvīgi 

 
 
 

PB 

 
 
 
Noasfaltēti vismaz 50 000 
m² iekškvartālu brauktuvju 
un trotuāru ik gadu 

U9.3. 
Veicināt mājokļu 
pielāgošanu 
personām ar 
funkcionāliem 
ierobežojumiem 

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

Visa pilsēta RD LD, RD MVD, Rīgas 
pilsētas pašvaldība, SIA 
„Rīgas namu 
pārvaldnieks” 

2014. - pastāvīgi 
(MVD) 

PB Dzīves kvalitātes 
nodrošinājums cilvēkiem ar 
funkcionāliem 
ierobežojumiem 

U9.4. 
Nodrošināt 
pašvaldības īpašumā 
esošo mājokļu 
renovāciju un 
infrastruktūras 
uzturēšanu un 
uzlabošanu 

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

Visa pilsēta RD MVD 2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta dzīvojamo 
telpu atbilstība mūsdienu 
prasībām 
 

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

Visa pilsēta   SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks”  

2014. - pastāvīgi SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks”, PL 

Nodrošināta dzīvojamo 
telpu atbilstība mūsdienu 
prasībām 
 

9.4.3. Atbalsta instrumentu  ieviešana 
daudzdzīvokļu māju renovācijas 
veicināšanai  

Visa pilsēta Rīgas pilsētas pašvaldība 2014. - pastāvīgi PB Rotācijas fonda 
izveidošana, nodokļu 
sistēmas iesaiste māju 
renovācijas veicināšanai 

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

Visa pilsēta REA 
  
 
 
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”   
 
SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks” 

2014. - pastāvīgi 
(REA) 

 
 

2014.-2020. 
 
 

2014. - pastāvīgi 

PB, ES 
 
 
 

PB, ES, PL 
 
 

SIA „Rīgas namu 

CO₂ emisiju samazināšana 
 
 
 
 
 
Energoefektivitātes 
pasākumu veicināšana 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

pārvaldnieks” 
 

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

Visa pilsēta   REA 
 
 
 
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”   
 
SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks”  

2014. - pastāvīgi 
(REA) 

 
 

2014.-2020. 
 
 

2014. - pastāvīgi 

PB, PL 
 
 
 

PB, PL, ES 
 
 

SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks”, PL 

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

9.4.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
kompleksā renovācija  

Visa pilsēta SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks”, SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks”, ESKO 
firmas,  dzīvokļu īpašnieku 
biedrība,  dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība 
 

2014. - pastāvīgi 
(REA) 

PB, PL, ES, VL CO₂ emisiju samazināšana 

9.4.7. Ēku tehniskā apsekošana Visa pilsēta   SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks” Tehniskā 
pārvalde 

2014. - pastāvīgi SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks” 

Veicamo darbu plānošanas 
uzdevums un esošā 
stāvokļa monitorings 

U9.5. 
Paplašināt 
pašvaldības īres un 
sociālo mājokļu fondu 

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

 
 
 

 
Visa pilsēta 

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 
 
RD MVD 
 
  

2014. - pastāvīgi 
 
 

2014. - pastāvīgi 
 
 

PB 
 
 

PB 
 
 

 

Sociālo dzīvokļu skaits 
 
 
Dzīvojamo telpu atbilstības    
mūsdienu prasībām 
nodrošināšana 

9.5.2. Ērtas pašvaldības īres un sociālo 
dzīvokļu piešķiršanas kārtības 
nodrošināšana 

 RD MVD 2014. - pastāvīgi 
 

PB 
 

Ērta pašvaldības īres un 
sociālo dzīvokļu 
piešķiršanas kārtība 

9.5.3. Pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda 
paplašināšana 

Imantas 8.līnija, trīs 
sociālās dzīvojamās 

mājas, veselības 
centrs un sociālā 
dienesta telpas 

 

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 2014. PB Izveidoti 287 sociālie 
dzīvokļi, veselības centrs, 
sociālā dienesta telpas 

9.5.4. Pašvaldības dzīvojamā fonda Visa pilsēta SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 2014.-2018. PB Paplašināts pašvaldības 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

paplašināšana (t.i., pašvaldības īres 
dzīvokļi)  saskaņā ar Rīgas 
pašvaldības dzīvojamā fonda 
attīstības programmu 2014.—
2018.gadam 

dzīvojamais fonds ar  2000 
dzīvokļiem 

U9.6. 
Izstrādāt dzīvojamā 
fonda monitoringa 
sistēmu 

9.6.1. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 
pārvaldīšanā esošā dzīvojamā fonda 
monitoringa sistēmas izstrādāšana 

 

 SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks” 

2017. SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks” 

Iedzīvotājiem sniegto 
pakalpojumu kvalitātes 
(tajā skaitā preventīvo 
pasākumu) uzlabošana 

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

 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 2014. PB Izstrādāta  SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks” 
pārvaldīšanā esošā 
dzīvojamā fonda 
monitoringa sistēma 

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

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

 
 
 
 
 

Visa pilsēta RD MVD 
 
 
 
 
 
 
SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks” 

2014. - pastāvīgi 
 
 
 
 
 
 

2014. - pastāvīgi 

PB 
 
 
 
 
 
 

SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks” 

Nodrošināta iedzīvotāju  
aktīva līdzdalība  
daudzdzīvokļu māju 
pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas 
jautājumos 
 
Iedzīvotāju informēšana 
par SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks” pārziņā 
esošajiem jautājumiem 

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

Visa pilsēta SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks” 

2014. - pastāvīgi Nav 
nepieciešams 

papildu 
finansējums 

Iedzīvotāju izglītošana 
īpašumu apsaimniekošanas 
un energoefektivitātes 
jautājumos 

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

Visa pilsēta REA 2014. - pastāvīgi PB Lielāka iedzīvotāju 
informētība  un iesaiste 
māju renovācijas procesā 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

U9.8. 
Veicināt publiskās 
ārtelpas revitalizācijas 
pasākumus 

9.8.1. Tematiskais plānojums „Ainavu 
plāns” 

 RD PAD 2014.–2020. PB Noteiktas ainaviski 
nozīmīgās teritorijas, 
noskaidrojot vietas 
potenciālu, tai raksturīgās 
īpatnības un identitātes 
saglabāšanas nosacījumus 

9.8.2. „Radi Rīgu” publiskās ārtelpas 
projektu ieviešana 

Ziepniekkalns, 
Āgenskalns, 
Čiekurkalns, 

Bolderāja, Maskavas 
forštate 

RD PAD, 
izpilddirekcijas (PI) 

2014.–2020. PB, ES Sagatavoti un realizēti reāli 
apkaimju identitātei svarīgi 
publiskās ārtelpas 
projekti 

9.8.3. Miera ielas attīstības projekts Centrs RD PAD 2016.-2020. PB, ES Revitalizēta pilsētas telpa 
Miera ielas kvartālā, posmā 
no Brīvības ielas līdz 
Tallinas ielai 

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

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

 RD PAD 2014.–2020. PB, ES Sekmīga projekta „Rail 
Baltica” virzība 

10.1.2. Pasažieru prāmju satiksmes attīstība 
starp Rīgu un citām pilsētām 

 Rīgas brīvosta 2014. - pastāvīgi Rīgas brīvostas 
budžets 

Kruīzu pasažieru skaita 
pieaugums 

10.1.3. Rīgas starptautiskās autoostas 
attīstības veicināšana 

 RD PAD 2015.–2020. PB, ES Sakārtots Rīgas 
Centrāltirgus un 
Starptautiskās autoostas 
kvartāls un tā pieejamība 

10.1.4. Starptautiskās lidostas „Rīga” ērtas 
sasniedzamības nodrošināšana ar 
Rīgas centru 

 RD PAD 2014.–2020. PB, ES Projekta „Rail Baltica” 
ietvaros rasts risinājums 
pilsētas sliežu transporta 
savienojumam starp lidostu 
un Rīgas Centrālo staciju 

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

10.2.1. Rīgas Ziemeļu transporta koridora 
izbūve 

 

 RD PAD 2014.–2020. PB, ES Brīvības ielas dubliera 
izbūve 

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

 RD SD 2014.–2020. PB, ES 
 

Pilnveidots maģistrālo ielu 
tīkls un uzlabota Rīgas 
brīvostas sasaiste ar 
nacionālajiem un TEN-T 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

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

transporta infrastruktūras 
tīkliem 

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

11.1.1. Tematiskā plānojuma „Transporta 
attīstības plāns” izstrāde 

 RD PAD 2014.–2015. PB Noteikti transporta 
sistēmas attīstības 
risinājumi, balstoties uz 
pilsētas stratēģiskajiem 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

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

11.1.2. Satiksmes infrastruktūras tīkla 
attīstīšana (būvniecība un 
rekonstrukcija, būtiski mainot 
funkciju un apjomu): 

- tunelis zem dzelzceļa, lai savienotu 
Ģertrūdes ielu ar Daugavpils ielu; 

- Anniņmuižas bulvāra un Anniņmuižas 
ielas savienojums posmā no Jūrmalas 
gatves līdz Jūrkalnes ielai; 

- Eksporta ielas izbūve; 
- Dzelzavas ielas izbūve (no Ulbrokas ielas 

līdz Juglas ielai). 
Lietusūdens kanalizācijas kolektoru būvniecība 
Krasta ielā un Viestura prospektā no Meža 
prospekta 

 RD SD 2014.–2020. PB Veikta jaunu ielu un tuneļu 
un lietusūdens kanalizācijas 
izbūve 

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

 
Tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi: 
- satiksmes pārvada pār dzelzceļu Kārļa 

Ulmaņa gatvē rekonstrukcija; 
- Salu tilta komplekss: satiksmes pārvads 

pār Krasta ielu; 
- Salu tilta komplekss: Salu tilts pār 

Daugavu; 
- Salu tilta komplekss: Salu tilts pār Mazo 

Daugavu; 
- Salu tilta komplekss: satiksmes pārvads 

Lucavsalā; 
- Salu tilta komplekss: estakāde pār 

 RD SD 2014.–2020. RD investīcijas 
 

Plānots ES fondu 
līdzfinansējums 

Salu tilta 
kompleksa 

rekonstrukcijai 

Veikta satiksmes pārvada 
pār dzelzceļu Kārļa Ulmaņa 
gatvē, Salu tilta kompleksa 
un Augusta Deglava ielas 
satiksmes pārvada 
deformācijas šuvju 
rekonstrukcija 
 
Rekonstruētas 28 ielas, 9 
caurtekas un lietusūdens 
kanalizācijas kolektors 
Kārļa Ulmaņa gatvē 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

Bieķengrāvi Kārļa Ulmaņa gatvē; 
- Salu tilta komplekss: tilti pār Bieķengrāvi 

(lejteces un augšteces pusē); 
- Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada 

deformācijas šuvju rekonstrukcija. 
Ielas: 
- Murjāņu ielas rekonstrukcija (no Brīvības 

gatves līdz Vangažu ielai); 
- Tadenavas ielas un Gatiņu ielas 

rekonstrukcija; 
- Līksnas ielas rekonstrukcija; 
- Misas ielas rekonstrukcija; 
- Buļļu ielas rekonstrukcija (no Kleistu ielas 

līdz dzelzceļam); 
- Brīvības gatves vietējās joslas (no Ropažu 

ielas līdz Juglas ielai) rekonstrukcija; 
- Mangaļu prospekta rekonstrukcija; 
- Jūrkalnes ielas posma rekonstrukcija (no 

Apuzes ielas līdz Irlavas ielai); 
- Konsula ielas un Skrīveru ielas 

rekonstrukcija; 
- Dziesmas ielas rekonstrukcija; 
- Balasta dambja rekonstrukcija; 
- Prūšu ielas rekonstrukcija; 
- Komētas ielas rekonstrukcija; 
- Valdeķu ielas rekonstrukcija (no 

Ozolciema ielas līdz Saulkalnes ielai); 
- Jāņavārtu ielas rekonstrukcija; 
- Baložu ielas rekonstrukcija; 
- Mores ielas rekonstrukcija; 
- Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas 

rekonstrukcija; 
- Spulgas ielas rekonstrukcija; 
- Dzelmes ielas rekonstrukcija; 
- Brekšu ielu rekonstrukcija; 
- Vētras ielas rekonstrukcija; 
- Akāciju ielas rekonstrukcija; 
- Krišjāņa Valdemāra ielas rekonstrukcija 

(no Zirņu ielas līdz Upes ielai); 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

- Eiženijas ielas rekonstrukcija; 
- Mežrozīšu ielas rekonstrukcija no 

Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas 
Nr.34; 

- Dārziņu ielu rekonstrukcija; 
- Martas Rinkas ielas pieslēguma pie 

Augusta Dombrovska ielas atjaunošana; 
- Turaidas ielas rekonstrukcija; 
- Krimuldas ielas rekonstrukcija; 
- Dandāles ielas rekonstrukcija; 
- brauktuves un ietves rekonstrukcija 

posmā no Zaķusalas krastmalas 1 līdz 
Zaķusalas krastmalai 3 

 
Lietusūdens novadīšanas sistēmas: 
- lietusūdens kanalizācijas kolektoru 

remonts Kārļa Ulmaņa gatvē; 
- caurteku rekonstrukcija Murjāņu ielā, 

Spirgus ielā, Jaunciema gatvē, Dārziņu 
ielā, Jāņogu ielā 

11.1.4. Satiksmes infrastruktūras tīkli: 
piebraukšanas pie līdzvērtīgās zemes 
kompensācijas fondā esošajiem 
zemesgabaliem nodrošināšana: 

- jaunu ielu izbūve Juglā, kvartālā starp 
Juglas ielu, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu 
sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru; 

- Ielejas ielas un Asnu ielas posma 
rekonstrukcija; 

- jaunu ielu izbūve Imantā – Ceriņu iela, 
Vērgales iela 

 

 RD SD 2014.–2020. PB 
 

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

11.1.5. Satiksmes drošības uzlabošanas 
pasākumu veikšana saskaņā ar Rīgas 
pilsētas satiksmes drošības „Balto 
grāmatu 2010.-2014.gadam”: 

- luksoforu rekonstrukcija un būvniecība; 
- regulējamu gājēju pāreju izveidošana; 
- redzamības pilnveidošana pie gājēju 

 RD SD 
 

2014.–2020. PB 
 

Veikti satiksmes drošības 
uzlabošanas pasākumi 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

pārejām un krustojumiem; 
- brauktuvju sašaurināšana un drošības 

saliņu izbūve pie gājēju pārejām; 
- gājēju drošības barjeru uzstādīšana; 
- dzīvojamo zonu izveide; 
- automobiļu pieļaujamā braukšanas 

ātruma samazināšana; 
- u.c. pasākumi 
 
Izstrādāt Rīgas pilsētas satiksmes drošības 
„Balto grāmatu 2015.-2019.gadam” 

Pilsētas ielu seguma periodiskā atjaunošana:  
 
- Paula Lejiņa iela no Anniņmuižas bulvāra 

līdz Rostokas ielai; 
- Progresa iela no mājas Nr.6  līdz mājai 

Nr.20; 
- Ozolciema iela no Valdeķu  ielas līdz 

Mežkalna ielai; 
- Frīdriha Candera iela; 
- Pavasara gatve; 
- Aviācijas iela no Rasas ielas līdz Ikšķiles 

ielai; 
- Rūjienas iela; 
- Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela no 

Andreja Saharova ielas līdz Ilūkstes ielai; 
- Senču iela no Brīvības ielas līdz Hospitāļu 

ielai; 
- Pūces iela no Gunāra Astras ielas līdz 

Stirnu ielai; 
- Kurmju iela; 
- Emmas iela no Augusta Dombrovska ielas 

līdz Rūpnīcas ielai; 
- satiksmes pārvads Augusta Deglava ielā 

(brauktuve virzienā uz centru); 
- satiksmes pārvads pie Zemitānu stacijas; 
- satiksmes pārvads pār Bieķengrāvi; 
- Brīvības gatve no Silciema ielas līdz 

Šmerļa ielai; 

 RD SD 2014.–2020. PB 
 

Veikta seguma periodiskā 
atjaunošana 45 ielām 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

- Biķernieku iela no Lielvārdes ielas līdz 
Ulbrokas ielai; 

- Kārļa Ulmaņa gatve no Bauskas ielas līdz 
satiksmes pārvadam; 

- Senču iela no Brīvības ielas līdz Miera 
ielai; 

- Braslas iela; 
- Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela no 

Andreja Saharova ielas līdz Ulbrokas ielai; 
- Kalnciema iela no Melnsila ielas līdz 

satiksmes pārvadam; 
- Maskavas iela no Taisnās ielas līdz 

pilsētas robežai; 
- Nīcgales iela no Dzelzavas ielas līdz 

Augusta Deglava ielai; 
- Juglas iela no Malienas ielas līdz 

Biķernieku ielai; 
- Brīvības gatve no Ropažu ielas līdz 

Lielvārdes ielai; 
- Kārļa Ulmaņa gatve no satiksmes pārvada 

līdz Liepājas ielai; 
- Skanstes iela no Krišjāņa Valdemāra ielas 

līdz Sporta ielai; 
- Gunāra Astras iela no Dzelzavas ielas līdz 

Lielvārdes ielai; 
- Nīcgales iela no Augusta Deglava ielas līdz 

Pildas ielai; 
- Jaunciema gatve pa posmiem; 
- Pildas iela no Piedrujas ielas līdz 

Dārzciema ielai; 
- Juglas iela no Malienas ielas līdz Pāles 

ielai; 
- Kārļa Ulmaņa gatve no Liepājas ielas līdz 

Lielirbes ielai; 
- Brīvības gatve no Lielvārdes ielai līdz 

Gustava Zemgala gatvei; 
- Lielvārdes iela no Biķernieku ielas līdz 

Brīvības gatvei; 
- Brīvības iela no Gaisa tilta līdz Tallinas 



 

168 

 

Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

ielai; 
- Krišjāņa Valdemāra iela no Kalpaka 

bulvāra līdz Elizabetes ielai; 
- Krišjāņa Valdemāra iela no Elizabetes 

ielas līdz Bruņinieku ielai; 
- Elizabetes iela no Brīvības ielas līdz 

Satekles ielai; 
- Ilūkstes iela no Lubānas ielas līdz Augusta 

Deglava ielai; 
- Krasta iela no Ogres ielas līdz 13.janvāra 

ielai (pa posmiem); 
- Mūkusalas iela no Bauskas ielas līdz Salu 

tiltam (pa posmiem); 
- Pērnavas iela no Rūdolfa ielas līdz 

Augusta Deglava ielai 
 

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

 Izpilddirekcijas 2014. - pastāvīgi PB 
 
 

Sakārtota publiskā ārtelpa 
apkaimju iekškvartālos 

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

 RD PAD, 
RD SD 
 
 
 
 
Būvvalde 

 
 
 
 
 
 

2014. – pastāvīgi 

 
 
 
 
 
 

PB 

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

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

 Būvvalde 2014. - pastāvīgi PB Pilsētas ielās periodiski tiek 
atjaunots ielu segums, kad 
tas ir nepieciešams 

U11.2. 
Pilnveidot pašvaldības 
autostāvvietu sistēmu 

11.2.1. Autostāvvietu infrastruktūras 
attīstīšana un autostāvvietu 
izvietojuma optimizēšana  

 

 RP SIA „Rīgas satiksme” 
 
RD SD 
 

2014.–2020. PB, ES Atbilstoši transporta 
plūsmas un sabiedriskā 
transporta satiksmes 
intensitātei pilnveidots 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

 autostāvvietu izvietojums, 
ierīkoti jauni maksas 
autostāvvietu objekti 

11.2.2. Ar autostāvvietu pakalpojuma 
sniegšanu saistīto pakalpojumu 
uzlabošana  

 

 RP SIA „Rīgas satiksme” 
 
RD SD 
 
 

2014.–2020. PB, ES Maksas autostāvvietu 
pakalpojumu elektronisko 
norēķinu  iespēju 
pilnveidošana, nodrošinot 
maksājumus ar SMS,  
e-talonu un bankas 
maksājumu kartēm 

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

Apkaimēs pie 
dzelzceļa stacijām, pie 

pilsētas mazā 
transporta loka ārpus 

centra, pie 
maģistrālajiem 

ievadiem Rīgā pilsētas 
robežas tuvumā 

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

 
 

2014.–2020. 

 
PB, SIA „Rīgas 

pilsētbūvnieks” 
(RP SIA „Rīgas 
satiksme”), ES 

 
Izbūvēti 5 stāvparki 
 

11.2.4. Privāto autostāvvietu attīstības 
pilnveidošana atbilstoši 
stratēģiskajiem mērķiem. Normatīvo 
aktu pilnveidošana autostāvvietu 
ierīkošanai Rīgas centrā un pārējā 
pilsētas daļā (jānosaka regulējums 
autostāvvietu attīstībai 
iekšpagalmos) 

 RD PAD 2014.–2020. PB Atbilstoši stratēģiskajiem 
mērķiem  pilnveidota 
privāto autostāvvietu 
attīstība 

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

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

 

 RP SIA „Rīgas satiksme” 2014.–2020. RP SIA „Rīgas 
satiksme”, ES 

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

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

 RP SIA „Rīgas satiksme” 2014.–2020. RP SIA „Rīgas 
satiksme”, ES 

Uzlabota informācijas 
pieejamība par sabiedriskā 
transporta un 
autostāvvietu 
pakalpojumiem 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

11.3.3. ZGT ieviešanas Rīgā projekta 
2.posma realizācija (4.tramvaja 
maršruta pielāgošana ZGT 
parametriem un ZGT iegāde, 
apakšstaciju un kabeļu saimniecības 
rekonstrukcija 6. un 11.tramvaja 
maršrutos, ražošanas ēku 
rekonstrukcija Brīvības ielā 191) 

 RP SIA „Rīgas satiksme” 
 
 
 
 
 
 

2014.–2020. PB, ES 4.tramvaja maršruts 
pielāgots ZGT 
parametriem, iegādāti ZGT. 
6. un 11.tramvaja 
maršrutos veikta 
apakšstaciju un kabeļu 
rekonstrukcija, 
rekonstruēta ražošanas ēka 
Brīvības ielā 191 
 

11.3.4. 2.tramvaja maršruta pielāgošana 
ZGT parametriem, jaunu ZGT iegāde 

 RP SIA „Rīgas satiksme” 2014.–2020. ES, RP SIA „Rīgas 
satiksme” 

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

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

 RP SIA „Rīgas satiksme” 2014.–2020. ES, RP SIA „Rīgas 
satiksme” 

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

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

 RP SIA „Rīgas satiksme” 2014.–2020. ES, RP SIA „Rīgas 
satiksme” 

Izbūvēta jauna tramvaja 
līnija, iekļaujot to esošajā 
maršrutu tīklā - 6.5 km, 
galapunkta izbūve, iegādāti 
8 ZGT 

11.3.7. 7.tramvaja maršruta pielāgošana 
ZGT parametriem, jaunu ZGT iegāde 

 RP SIA „Rīgas satiksme” 2014.–2020. ES, RP SIA „Rīgas 
satiksme” 

ZGT parametriem pielāgota 
7.tramvaja maršruta 
infrastruktūra (sliežu ceļi ar 
KTT, vilces apakšstacijas) – 
8 km. Izbūvēts/ 
rekonstruēts tramvaju 
depo. Iegādāti 12 ZGT  

11.3.8. 7.tramvaja maršruta pagarināšana 
līdz  Rumbulai (Šķērstes ielas un 

 RP SIA „Rīgas satiksme” 2014.–2020. ES, RP SIA „Rīgas 
satiksme” 

Pagarināta tramvaja līnija 
līdz Rumbulai - 2 km, 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

Mazjumpravas ielas rajonā), jauna 
tramvaju depo izbūve un jaunu ZGT 
iegāde 

Izbūvēts tramvaju depo, 
iegādāti 5 ZGT 
 

11.3.9. Infrastruktūras modernizācija (sliežu 
ceļi, vilces apakšstacijas, 
kontakttīkls, kabeļtīkls). Civilā 
būvniecība, luksofori, satiksmes 
vadības centrs, transportmijas 
sistēma, pieturvietas, depo 
būvniecība (ZGT) 

 RP SIA „Rīgas satiksme” 2014.–2020. RP SIA „Rīgas 
satiksme”, ES 

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

11.3.10. Tramvaja līnijas pagarināšana līdz 
Berģiem 

 RP SIA „Rīgas satiksme” 2014.–2020. PB, ES Pagarināta tramvaja līnija 
līdz Berģiem 

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

 RP SIA „Rīgas satiksme” 2014.–2020. RP SIA „Rīgas 
satiksme”, ES 

Iegādāti vismaz 175 
autobusi un 125 trolejbusi 
ar videi draudzīgām 
tehnoloģijām 

11.3.12. Elastīgas biļešu sistēmas 
nodrošināšana un tās pastāvīga 
pilnveidošana 

 RP SIA „Rīgas satiksme” 2014.–2020. RP SIA „Rīgas 
satiksme”, ES 

Nodrošināta elastīga biļešu 
sistēma un noris pastāvīga 
tās pilnveidošana 

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

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

2014.–2020. PB,  RP SIA 
„Rīgas satiksme”, 

VB 

Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu organizēšana 
vienotā autobusu un 
vilcienu maršrutu tīklā 

 11.3.14. Multimodālā transporta mezgla 
izbūve Torņakalnā 

Torņakalns RD PAD 2017.-2019. ES, PB Izbūvēts multimodālais 
transporta mezgls 
Torņakalnā (stacija un 
autoosta) 

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

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

 RD SD 2014.–2020. PB 
 

ES fondu 
līdzfinansējums 

Izbūvēti 6 maģistrālie 
veloceļi, ierīkotas velojoslas 
pilsētas centrā 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

 drošību  pilsētas centrā: 
- velojoslu ierīkošanas pilotprojekts Rīgas 

centrā; 
- Akmens tilta pieejamības uzlabošana 

gājējiem un velobraucējiem; 
- gājēju un velosipēdu ceļš „Centrs-

Ķengarags-Rumbula-Dārziņi”; 
- gājēju un velosipēdu ceļš „Vecmīlgrāvis-

Vecāķi”; 
- veloceļš „Imanta–Vakarbuļļi”. 
- veloceļš „Centrs–Torņakalns-

Ziepniekkalns”; 
- attīstīt velosatiksmes savienojumu starp 

Rīgas Centrālo staciju, autoostu, Rīgas 
Centrāltirgu un 11.novembra krastmalu 

 
Velosatiksmes infrastruktūras izbūve ielu, 
tiltu, satiksmes pārvadu, tuneļu būvniecības 
un rekonstrukcijas ietvaros 

11.4.2. Velonovietņu tīkla attīstības un 
multimodālas pārvietošanās 
veicināšana. Drošu velonovietņu 
ierīkošana velobraucēju pieprasītās 
vietās, sasaiste ar stāvparkiem, 
sabiedrisko transportu, dzelzceļa 
transportu 

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

2014.–2020. PB, RP SIA „Rīgas 
satiksme”, VB 

Kvalitatīva 
veloinfrastruktūra 

U11.5. 
Attīstīt „inteliģento” 
satiksmes vadības 
sistēmu 

11.5.1. Satiksmes vadības centra darbības 
pilnveidošana  

 RD SD 2014.–2020. PB Pilnveidota Satiksmes 
vadības centra darbība 

11.5.2. Luksoforu adaptīvās vadības 
ierīkošana Brīvības gatvē un 
Maskavas ielā 

 RD SD 2014.–2020. PB Uzlabota luksoforu vadība 

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

 

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

 REA, 
RP SIA „Rīgas satiksme”, 
RD SD 

2014.–2020. VB, ES, PB,  RP 
SIA „Rīgas 
satiksme” 

Sagatavotas atbalsta 
programmas 

11.6.2. Elektromobiļu ātrās uzlādes tīkla 
shēmas izstrādāšana, izmantojot 
pielāgotu RP SIA „Rīgas 

Visa pilsēta Rīgas dome, REA, RP SIA 
„Rīgas satiksme” 

2014. PB Veicināta Rīgas pilsētas 
pieejamība individuālajam 
elektrotransportam 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

satiksme”  infrastruktūru 

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

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

2014. - pastāvīgi PB, ES, VB,  PL Veicināta Rīgas pilsētas 
pieejamība individuālajam 
elektrotransportam, CO₂ 
emisiju samazināšana 

11.6.4. Elektromobiļu izmantošanas 
palielināšana pašvaldības 
tehniskajos dienestos 

Visa pilsēta RD, RP SIA „Rīgas 
satiksme” 

2014. - pastāvīgi PB, ES, VB, PL CO₂ emisiju samazināšana 

11.6.5. Ūdeņraža tehnoloģiju un kurināmā 
elementu izmantošana pilsētas 
sabiedriskajā transportā 

Visa pilsēta RD, RP SIA „Rīgas 
satiksme” 

2014. - pastāvīgi PB, ES, VB, PL CO₂  emisiju samazināšana 

U11.7. 
Nodrošināt vides 
pieejamību 

11.7.1. Ielu būvniecības un rekonstrukcijas 
ietvaros paredzēt pasākumus vides 
pieejamības nodrošināšanai 
atbilstoši pieņemtajām vadlīnijām 

 RDSD 2014.–2020. PB Veikti vides pieejamības  
uzlabošanas pasākumi  

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

 RP SIA „Rīgas satiksme” 2014.–2020. PB,  RP SIA 
„Rīgas satiksme” 

 

Uzlabota vides pieejamība 

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

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

 

 RD SD, 
RP SIA „Rīgas satiksme” 

2014.–2020. PB Veiktas aktivitātes 
sabiedrības informēšanai 
un izglītošanai 

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

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

 RD PAD, 
RD MVD, 
RD SD 

2014.–2020. PB Izstrādāti normatīvie akti 
un regulējumi ūdensmalu 
attīstībai, piestātņu izbūvei 

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana 
U12.1. 
Veicināt ogļu 
izmantošanas 

12.1.1. Saskaņošana kurināmā maiņai 
objektos pēc pieprasījuma 

Visa pilsēta Būvvalde 
 
 

2014. – pastāvīgi 
 
 

PB 
 
 

Nomainītas ogļu katlu 
iekārtas 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

nomaiņu 
mājsaimniecībās ar 
dabasgāzi vai 
atjaunojamiem 
energoresursiem 

 
 
 
 
RD MVD  

 
 
 
 

2014. - pastāvīgi 

 
 
 
 

PB, PL 

 
 
 
 
Vides un gaisa  kvalitātes 
uzlabošana 

12.1.2. Informācijas  sagatavošana un 
izplatīšana par kurināmā maiņas 
lietderību  

Visa pilsēta RD MVD 2014. - pastāvīgi PB Veicināta ogļu katlu iekārtu 
nomaiņa  
(REA) 
 
Vides un gaisa 
piesārņojuma 
samazināšanas iespējas  
(RD MVD) 

U12.2. 
Turpināt  siltumtīklu 
rekonstrukciju un  
nomaiņu, samazinot 
siltumenerģijas 
zudumus tīklos 

12.2.1. Siltumtīklu rekonstrukcija  Visa pilsēta AS „Rīgas siltums” 
 

2014. - pastāvīgi 
(REA) 

PL, ES, VL Samazināti un uzturēti zemi 
siltuma zudumi tīklos 

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

12.3.1. Jauno patērētāju un perspektīvo 
attīstības teritoriju pieslēgšana 
centralizētajai siltumapgādei 

 

Visa pilsēta AS „Rīgas siltums”, 
attīstītāji 

2014. - pastāvīgi PL Veicināta videi draudzīga 
siltumapgāde 

12.3.2. Pilsētas attīstības teritoriju 
siltumapgādes jautājumu risinājumu 
izvērtējums atbilstoši Rīgas 
siltumapgādes attīstības koncepcijai 
2006.-2016.gadam 

Visa pilsēta REA 2014. - pastāvīgi PB Optimālu siltumapgādes 
risinājumu ieviešana 

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

Visa pilsēta AS „Rīgas siltums” 2014. - pastāvīgi PL, ES Samazinātas CO₂ 
emisijas pilsētā 

U12.4. 
Ieviest centralizētās 
aukstumapgādes 
pakalpojumu 

 Visa pilsēta AS „Rīgas siltums” 2014. - pastāvīgi PL, ES Samazinātas CO₂ 
emisijas pilsētā 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

U12.5. 
Veicināt 
elektropārvades 
sadales  sistēmu 
sakārtošanu 

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

Visa pilsēta REA 2014. - pastāvīgi PB Iedzīvotāju informēšana un 
iesaiste problēmas 
risināšanā 

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

12.6.1. Gāzes infrastruktūras izbūve Visa pilsēta AS „Latvijas gāze”, 
attīstītāji 

2014. - pastāvīgi PL Gāzes apgādes 
nodrošināšana 

U12.7. 
Nodrošināt 
kvalitatīvus 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumus 

12.7.1. Projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Rīgā, 4.kārta” aktivitātes: 

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
paplašināšana Katlakalnā; 

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
paplašināšana Bolderājā; 

- ūdens sagatavošanas stacijas izbūve 
Baltezerā 

Katlakalna un 
Bolderājas apkaime 

SIA „Rīgas ūdens”  2014. PB, ES, SIA „Rīgas 
ūdens” 

Izbūvēti ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkli Katlakalna 
un Bolderājas rajonā. Tiks 
nodrošināti ar centralizētās 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu 
vairāk nekā 97,9% Rīgas 
iedzīvotāju. 
Baltezerā izbūvēta 
atdzelžošanas stacija, lai 
samazinātu neregulāro 
dzelzs un mangāna 
koncentrāciju – 
dzeramais ūdens atbilstošs 
Eiropas Padomes 
03.11.1998. direktīvas 
98/83/EK par dzeramā 
ūdens kvalitāti prasībām un 
MK 29.04.2003. 
noteikumiem Nr.235 
„Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes 
prasības, monitoringa un 
kontroles kārtība” 

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

 

Visa pilsēta SIA „Rīgas ūdens”  2014. SIA „Rīgas 
ūdens” 

Nodrošināti kvalitatīvi un 
nepārtraukti ūdensapgādes 
pakalpojumi Rīgas pilsētā 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

12.7.3. Ūdens attīrīšanas stacijas „Daugava-
1" un „Daugava-2" transformatora 
apakšstaciju rekonstrukcija 

 

Visa pilsēta SIA „Rīgas ūdens”  2014. SIA „Rīgas 
ūdens” 

Nodrošināti kvalitatīvi un 
nepārtraukti ūdensapgādes 
pakalpojumi Rīgā 

12.7.4. Ūdensgūtņu aku aprīkojuma 
nomaiņa ūdensgūtnēs „Remberģi" 
un „Zaķumuiža" 

 

Visa pilsēta SIA „Rīgas ūdens”  2014.-2015. SIA „Rīgas 
ūdens” 

Nodrošināti kvalitatīvi un 
nepārtraukti ūdensapgādes 
pakalpojumi Rīgā 

12.7.5. Jaunu filtraku ierīkošana, aku 
tamponāža un esošo aku 
reģenerācija pazemes ūdensgūtnēs 

 

Visa pilsēta SIA „Rīgas ūdens”  2015.-2020. SIA „Rīgas 
ūdens” 

Nodrošināti kvalitatīvi un 
nepārtraukti ūdensapgādes 
pakalpojumi Rīgā 

12.7.6. Ūdensgūtņu kompleksa AVS 
modernizācija, integrācija un datu 
interfeisa izveidošana ar ŪTSSD AVS 

 

Visa pilsēta SIA „Rīgas ūdens”  
 

2015. SIA „Rīgas 
ūdens” 

Nodrošināti kvalitatīvi un 
nepārtraukti ūdensapgādes 
pakalpojumi Rīgā 

12.7.7. Maģistrālā ūdensvada zemtekas 
2XDN500 Mīlgrāvja kanālā 
rekonstrukcija 

 

Vecmīlgrāvis SIA „Rīgas ūdens”  2014. SIA „Rīgas 
ūdens” 

Uzlabota drošība 
ūdensapgādes 
pakalpojumam 
Vecmīlgrāvja mikrorajonam 
un Vecāķiem 

12.7.8. Ūdensvada izbūve no Maskavas 
ielas/Krustpils ielas līdz Granīta 
ielas/Malēju ielas krustojumam 

 

Ķengaraga apkaime un 
Krustpils iela 

SIA „Rīgas ūdens”  2014.-2015. SIA „Rīgas 
ūdens” 

Uzlabota drošība un 
kvalitāte ūdens piegādei 
Ķengaraga un Krustpils 
ielas mikrorajonam 

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

 

Daugavgrīva SIA „Rīgas ūdens” 
Tehniskais departaments 

2014. SIA „Rīgas 
ūdens” 

Uzlabota ūdens piegādes 
drošība Flotes ielas un 
Parādes ielas apkaimē 

12.7.10. Ūdensapgādes tīklu izbūve Lauvas 
ielas, Matīsa ielas rajonā  

 

Visa pilsēta SIA „Rīgas ūdens”  2014. SIA „Rīgas 
ūdens” 

Nodrošināts kvalitatīvs un 
nepārtraukts 
ūdensapgādes pakalpojums 
Rīgā 

12.7.11. Sadalošo ūdensvada tīklu 
atjaunošana  

Visa pilsēta SIA „Rīgas ūdens”  2014.-2020. SIA „Rīgas 
ūdens” 

Uzlabota ūdens piegādes 
kvalitāte 

12.7.12. Stratēģisko ūdensapgādes sistēmas 
aizbīdņu nomaiņa un ūdens zonu 
izveide 

Visa pilsēta SIA „Rīgas ūdens”  2014.-2020. SIA „Rīgas 
ūdens” 

Ūdensvada avāriju 
operatīvāka noteikšana un 
novēršana 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

12.7.13. Jaunu ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu paplašināšana Čiekurkalna ielas 
rajonā 

Čiekurkalns SIA „Rīgas ūdens”  
 

2014.-2015. SIA „Rīgas 
ūdens” 

Nodrošināts centralizētās 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojums 
Čiekurkalnā 

12.7.14. Maģistrālo ūdensvadu atjaunošana Visa pilsēta SIA „Rīgas ūdens”  2015.-2020. SIA „Rīgas 
ūdens” 

Uzlabota ūdens piegādes 
kvalitāte 

12.7.15. Kanalizācijas pašteces vadu 
atjaunošana: 
- Vesetas iela; 
- Emmas iela; 
- Šarlotes iela; 
- Ventspils iela 

 
 

Vesetas iela 
Emmas iela 
Šarlotes iela 
Ventspils iela 

SIA „Rīgas ūdens”   
2014. 

2014.-2015. 
2014. 
2014. 

SIA „Rīgas 
ūdens” 

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

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

Ganību dambis no 
Pētersalas ielas līdz 

Bukultu ielai 

SIA „Rīgas ūdens”  2014.-2015. SIA „Rīgas 
ūdens” 

Sakārtoti kanalizācijas tīkli 
un nodrošināts kvalitatīvs  
centralizētās kanalizācijas 
pakalpojums  

12.7.17. Kompleksu notekūdeņu attīrīšanas 
procesu attīstīšana un dūņu 
apsaimniekošanas optimizācija 

Visa pilsēta SIA „Rīgas ūdens”  2014.-2018. SIA „Rīgas 
ūdens” 

Uzlabots kanalizācijas 
notekūdeņu attīrīšanas 
process  

12.7.18. Kanalizācijas sūkņu staciju 
rekonstrukcija: 
- Daugavgrīvas iela 101; 
- Ilūkstes iela 14; 
- Dammes iela 4A; 
- Spulgas iela 6 

Visa pilsēta SIA „Rīgas ūdens”   
2014.-2016. 

2015. 
2015.-2016. 

2016. 

SIA „Rīgas 
ūdens” 

Paaugstināta kanalizācijas 
sūkņu staciju darbības 
energoefektivitāte un 
darbības drošība  

12.7.19. Lietusūdens kanalizācijas atdalīšana 
no sadzīves kanalizācijas sistēmas 

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

2014.-2020. PB Atdalītas sistēmas, 
uzlabota ūdens kvalitāte 

12.7.20. Lietusūdens kanalizācijas tīkla 
attīstība un rekonstrukcija 

 RD SD 2014.-2020. PB Novadīts lietusūdens no 
ielām  

12.7.21. Lietusūdens kanalizācijas DN1500 
mm kolektora rekonstrukcija Kārļa 
Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz 
Mārupītei 

Visa pilsēta RD SD 2014.-2017. 
 

PB, ES Uzlabota  lietusūdens 
novadīšana no ielām un 
satiksmes drošība 

12.7.22. Mazajā Bolderājas ielā kolektora Ø  
600 mm būvniecība L=300 m un 
ielas rekonstrukcija 

Visa pilsēta RD SD 2014.-2017. 
 

PB, ES Uzlabota  lietusūdens 
novadīšana no ielām un 
satiksmes drošība 

12.7.23. Sūkņu stacijas likvidācija Stirnu ielā. 
Jauna pašteces kolektora Ø 1500 

Visa pilsēta RD SD 2014.-2020. 
 

PB, ES Uzlabota  lietusūdens 
novadīšana no ielām un 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

mm būvniecība satiksmes drošība 

12.7.24. Čiekurkalna 2.līnijā kolektora  
Ø 600 mm būvniecība L=450 m 

Visa pilsēta RD SD 2014.-2020. 
 

PB, ES Uzlabota  lietusūdens 
novadīšana no ielām un 
satiksmes drošība 

12.7.25. Čiekurkalna 1.līnijā kolektora  
Ø 600, Ø 800 mm būvniecība  
L=1200 m 

Visa pilsēta RD SD 2014.-2020. 
 

PB, ES Uzlabota  lietusūdens 
novadīšana no ielām un 
satiksmes drošība 

12.7.26. Vienības gatvē kolektora Ø 800 –  
700 mm būvniecība, L=2,5 km 

Visa pilsēta RD SD 2014.-2020. 
 

PB, ES Uzlabota  lietusūdens 
novadīšana no ielām un 
satiksmes drošība 

12.7.27. Dandāles ielas rekonstrukcija ar 
lietusūdens kolektora izbūvi 

Visa pilsēta RD SD 2014.-2017. 
 

PB, ES Uzlabota  lietusūdens 
novadīšana no ielām un 
satiksmes drošība 

12.7.28. Augstrozes ielas un Atlasa ielas 
krustojumā kolektora Ø 400 mm 
būvniecība L=250 m 

Visa pilsēta RD SD 2014.-2020. PB, ES Uzlabota lietusūdens 
novadīšana no ielām un 
satiksmes drošība 

12.7.29. Ūdens kvalitātes kontrole pirms 
novadīšanas  pilsētas lietusūdens 
kanalizācijas tīklā 

Visa pilsēta RD SD (sadarbībā ar RD 
MVD) 

2014.-2020. PB Uzlabota ūdens kvalitāte 

12.7.30. Nelegālo pieslēgumu lietusūdens 
kanalizācijas tīklam likvidēšana 

Visa pilsēta RD SD 2014. - pastāvīgi PB Uzlabota ūdens kvalitāte 

U12.8. 
Nodrošināt videi 
draudzīgas atkritumu 
saimniecības attīstību 

12.8.1. Tematiskais plānojums „Aizsargjoslu, 
riska teritoriju un atkritumu 
apsaimniekošanas plāns” 

 RD PAD 2014.–2020. PB Apzinātas riska teritorijas, 
lai noteiktu aizsargjoslas un 
citus apbūves veidošanas 
aprobežojumus, kā arī 
radīti nosacījumi atkritumu 
apsaimniekošanai pilsētā 

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

Visa pilsēta RD MVD 2014.-2015. PB Izveidota šķiroto atkritumu 
apsaimniekošanas sistēma 
Rīgā 

12.8.3. Viena bioloģiski kompostējamo 
atkritumu laukuma izveidošana 
katrā Daugavas pusē 

Visa pilsēta RD MVD 2014.-2020. PB Izveidoti 2 laukumi, kur 
iedzīvotājiem iespējams 
nodot bioloģiski 
kompostējamos atkritumus 

12.8.4. Atkritumu saimniecības radītā vides 
piesārņojuma samazināšana 

Visa pilsēta RD MVD, izpilddirekcijas 2014.-2020. PB Nodrošināta tīra, sakopta 
pilsētas teritorija 



 

179 

 

Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

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

Visa pilsēta RD MVD 2014.-2017. PB Katrā Rīgas mikrorajonā 
izveidota vieta sadzīves 
bīstamo atkritumu 
nodošanai 

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

 

13.1.1. Rīgas pilsētas ilgtspējīgas 
enerģētikas rīcības plāna viedai 
pilsētai 2014.-2020.gadam izstrāde 
un ieviešanas vadība un 
koordinācija, integrējot inovatīvas 
tehnoloģijas un iekārtas, tajā skaitā 
IKT 

Visa pilsēta REA un sadarbības 
partneri 

2014. –2020. PB, ES, VB, PL CO₂ emisiju samazināšana 
par 60% pret bāzes gada 
(1990.) līmeni 

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

 REA 2014. - pastāvīgi PB, ES CO₂ emisiju samazināšana 

13.1.3. Pilotprojektu realizēšana zema 
enerģijas patēriņa vai pasīvajām 
ēkām 

 

Visa pilsēta Rīgas pilsētas pašvaldība 2014.-2020. PB, ES CO₂ emisiju samazināšana 

13.1.4. Atbalsta programmas dzīvojamo ēku 
energoefektivitātei un pārejai uz 
atjaunojamiem energoresursiem 

Visa pilsēta 
 
 

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Rīgā 

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

2014. - pastāvīgi PB, ES, PL CO₂ emisiju samazināšana 

13.1.5. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoauditu un  energosertifikātu 
izstrādes organizēšana  

Visa pilsēta REA  
 
 
SIA „Rīgas namu 
pārvaldnieks” sadarbībā 
ar valsti (LR EM) 
 
 
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 

2014. - pastāvīgi 
 

Pēc iedzīvotāju 
lēmuma par ēkas 

siltināšanas 
nepieciešamību 

 
 

2013.-2020. 

PB, PL, VB,  ēkas 
īpašnieku līdzekļi 

 
 
 
 
 
 
 

ES, PB, PL 

Veikti ap 100 energoauditu 
gadā 
 
 
 
 
 
 
 
Auditu skaits 

U13.2. 
Nodrošināt 
pašvaldības iestāžu 

13.2.1. Energoefektivitātes programmas 
valsts un pašvaldību sabiedrisko ēku 
sektorā 

Visa pilsēta RD ĪD 2014.-2020. PB, ES CO₂ emisiju samazināšana 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

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

Visa pilsēta RD ĪD 2014.-2020. PB, ES CO₂ emisiju samazināšana 

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

Visa pilsēta RD ĪD 2014.-2020. PB Pašvaldības parauga lomas 
izpilde ēku renovācijas 
procesā 

U13.3. 
Ieviest energoefektīvu 
apgaismojumu 
sabiedriskās ēkās un 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkās  

13.3.1. Aprīkot sabiedriskās un 
daudzdzīvokļu ēkas ar LED 
tehnoloģijām 

Visa pilsēta RD ĪD 
 
RPA „Rīgas gaisma” 

2014. - pastāvīgi PB, ES  

U13.4. 
Veicināt atjaunojamo  
energoresursu 
izmantošanu 

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

Visa pilsēta REA 2014. – 2020. PB, ES, PL Energoefektivitātes 
palielināšana un CO₂  
emisiju samazināšana 

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

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

 

 Būvvalde 2014. - pastāvīgi PB Tiek vairota un padziļināta 
sabiedrības izpratne par 
kultūras pieminekļu 
aizsardzību un uzturēšanu, 
par apbūves noteikumu 
specifiku pilsētbūvniecības 
pieminekļos un apbūves 
aizsardzības teritorijās Rīgā 

14.1.2. Graustu klasifikācijas veikšana 
nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas vajadzībām 

 RD ĪD Īpašuma 
nodrošināšanas pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Klasificēti grausti 

14.1.3. Pastāvīgu finansējuma avotu  
graustu sakārtošanai (fonda) izveide 

 RD ĪD 2014. - pastāvīgi PB Izveidots pastāvīgs 
finansējuma avots (fonds) 
graustu sakārtošanai 

14.1.4. Visu graustu ar reālu sabiedriskās 
drošības apdraudējumu likvidēšana 

 RD ĪD Īpašuma 
nodrošināšanas pārvalde 

2014.–2020. PB, PL Likvidēti visi grausti ar 
reālu sabiedrības 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

un Būvniecības pārvalde apdraudējumu 

14.1.5. Citu graustu skaita samazināšana 
(t.sk. vidi degradējošu un pilsētas 
ainavu bojājošu) 

 

Visa pilsēta RD ĪD Īpašuma 
nodrošināšanas pārvalde 
un Būvniecības pārvalde 
 
Būvvalde 
 
 
 
 
 
 
Izpilddirekcijas (ZI) 

 
 
 
 

2014. - pastāvīgi 
 
 
 
 
 
 

2014. - pastāvīgi 

 
 
 
 

PB 
 
 
 
 
 
 

PB 

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

14.1.6. Pieostas apkaimju degradēto 
teritoriju revitalizācijas pasākumi 

Sarkandaugava, 
Mangaļsala, 

Vecmīlgrāvis, 
Mīlgrāvis, 

Daugavgrīva, 
Bolderāja 

RD PAD, izpilddirekcijas 2016.–2020. PB, ES Sakārtota publiskā ārtelpa, 
labiekārtota zaļā zona un 
ūdensmalas pieostas 
apkaimēs  

U14.2. 
Nodrošināt 
piesārņoto teritoriju 
sanāciju 

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

Rīgas brīvostas 
teritorija, 
Bolderāja, 

Sarkandaugavas upe 

RD MVD 2014.–2020. PB Sanētas piesārņotās vietas 

U14.3. 
Veicināt ģimeņu 
dārziņu kvalitatīvu 
izmantošanu 

14.3.1. Noslēgto zemes nomas līgumu 
nosacījumu  izpildes kontrolēšana 

Skanste, Mežaparks, 
Berģi, Jugla, 
Mangaļsala 

Izpilddirekcijas (ZI) 2014. - pastāvīgi PB Sakārtota un 
apsaimniekota pilsētas zaļā 
zona 

U14.4. 
Veikt preventīvus 
pasākumus plūdu 
risku mazināšanai 

14.4.1. Tematiskā plānojuma „ Meliorācijas 
attīstības plāns” izstrāde 

Visa pilsēta RD PAD 2014.–2015. PB Apstiprināts tematiskais 
plānojums, kurā izvērtēti 
LIFE+ pretplūdu projektā  
un Meliorācijas koncepcijā 
ietvertie varianti. 
Tematiskais plānojums dod 
skaidrus priekšnoteikumus 
applūstošo teritoriju un 
teritoriju ar augstu 
gruntsūdens līmeni 
attīstībai 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

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

Buļļi, Vecdaugava, 
Daugavgrīva, 

Bolderāja, Krēmeri, 
Voleri, Spilve, Ķīpsala, 

Āgenskalns, Salas, 
Maskavas forštate, 

Ķengarags, Torņakalns 

RD PAD 2015.–2020. PB, ES Prioritizēts potenciālo  
hidrobūvju saraksts. Veikts 
šo hidrobūvju ietekmes uz 
vidi novērtējums. Atbilstoši 
pieejamam finansējumam 
realizēti hidrobūvju 
projekti Rīgā 

14.4.3. Applūstošo teritoriju aizsargāšana Visa pilsēta RD MVD,  
izpilddirekcijas 

2014. - pastāvīgi PB 
 

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

U14.5. 
Nodrošināt efektīvu 
kapsētu 
apsaimniekošanu 

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

Rīgas pilsētas 
pašvaldības kapsētās 

RD MVD Kapsētu pārvalde 2014. - pastāvīgi PB Izzāģēti sausie un bojātie 
koki un sakoptas ārpus 
kapavietām esošās 
teritorijas  

14.5.2. Kapsētu teritoriju labiekārtošana 
jaunu apbedījumu vietu ierādīšanai 
un kolumbāriju izveidošanai  

Jaunciems, Bolderāja RD MVD Kapsētu pārvalde 2014. - pastāvīgi PB Atvērtajās kapsētās 
sagatavotas teritorijas 
jaunu apbedījumu vietu 
ierādīšanai  

14.5.3. Kapsētas konteineru uzstādīšana 
zaļo atkritumu savākšanai un 
apmeklētāju informēšana par 
atkritumu šķirošanu 

Rīgas pilsētas 
pašvaldības kapsētās 

RD MVD Kapsētu pārvalde 2014. - pastāvīgi PB Kapsētās izvietoti 
konteineri zaļo atkritumu 
savākšanai un apmeklētāji 
veic atkritumu šķirošanu 

RV15 Laba vides kvalitāte 
U15.1. Nodrošināt 
efektīvu pilsētas 
dabas, apstādījumu 
un rekreācijas 

15.1.1.  Tematiskā plānojuma „Zaļo 
struktūru un publisko telpu plāns” 
izstrāde 

 RD PAD 2014.–2015. PB Noteiktas un tipoloģiski 
izdalītas pilsētas zaļās 
struktūras teritorijas un 
definētas to pilsētvides 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

teritoriju 
apsaimniekošanu un 
labiekārtošanu (t.sk. 
ūdensmalas) 

veidošanas vadlīnijas, kā arī 
nosacījumi zaļo struktūru 
veidošanai apbūves 
teritorijās 

15.1.2. Tematiskā plānojuma „Ūdens 
teritoriju un krastmalu izmantošanas 
plāns” izstrāde 

 RD PAD 2014.–2015. PB Noteikti risinājumi Rīgas 
ūdens teritoriju 
izmantošanai un krastmalu 
pieejamībai 

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

Sabiedriskie 
apstādījumi visā 

pilsētā 

RD MVD, SIA „Rīgas meži”, 
izpilddirekcijas 

2014. - pastāvīgi PB Labiekārtoto parku un 
pagalmu īpatsvara 
pieaugums  

15.1.4. Dabas parku labiekārtošana saskaņā 
ar dabas aizsardzības plāniem 

 SIA „Rīgas meži” 2014. - pastāvīgi PB Dabas aizsardzības plānu 
prasību izpilde 

15.1.5. Jaunu un videi draudzīgu 
apstādījumu uzturēšanas 
tehnoloģiju ieviešana 

 SIA „Rīgas meži” 2014. - pastāvīgi PB Kvalitatīvāk kopti, 
ilgtspējīgāki pilsētas  
apstādījumi 

15.1.6. Apstādījumu kopšanas 
mehanizācijas līmeņa uzlabošana 

 SIA „Rīgas meži” 2014. - pastāvīgi PB Kvalitatīvāk kopti, 
ilgtspējīgāki pilsētas  
apstādījumi 

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

 SIA „Rīgas meži” 2014. - pastāvīgi PB Kvalitatīvāk kopti, 
ilgtspējīgāki pilsētas  
apstādījumi 

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

 

 SIA „Rīgas meži” 2014. - pastāvīgi PB Kvalitatīvāk kopti, 
ilgtspējīgāki pilsētas  
apstādījumi 

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

 

 SIA „Rīgas meži” 
 

2014. - pastāvīgi PB Tīras un sakoptas 
apstādījumu teritorijas 

15.1.10. Informācijas sistēmas par Rīgas 
pilsētas parkiem izveidošana 

Sabiedriskie 
apstādījumi visā 

pilsētā 

SIA „Rīgas meži”, RD MVD 2014.–2017. PB Rīgas parku efektīvāka un 
plānveidīgāka pārvaldība   
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

15.1.11. Rīgas pilsētas kultūras un atpūtas 
zonas „Mežaparks” 
apsaimniekošana 

Mežaparks RD sadarbībā ar SIA „Rīgas 
meži” 

2014. - pastāvīgi PB Tīrs un sakopts kultūras un 
atpūtas parks „Mežaparks” 

15.1.12. Mežaparka turpmākās attīstības 
nodrošināšana – lokālplānojuma 
realizācija 

 RD 2014.–2020. PB, ES, PL Kultūras un atpūtas parka 
„Mežaparks” 
daudzfunkcionalitāte un tā 
popularitātes pieaugums 

15.1.13. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana 
un pilnveidošana 

Sabiedriskie 
apstādījumi visā 

pilsētā 

SIA „Rīgas meži” 
 
 
Izpilddirekcijas,  RD MVD 

2014. - pastāvīgi PB Kultūrvēsturiskā  dārzu un 
parku mantojuma 
saglabāšana 

15.1.14. Vides kvalitātes uzlabošana Sabiedriskie 
apstādījumi visā 

pilsētā 

SIA „Rīgas meži” 
 
 
Izpilddirekcijas,  RD MVD 

2014. - pastāvīgi PB Vides kvalitātes 
uzlabošanās Rīgā 

15.1.15. Apstādījumu koncepcijas izstrāde 
 
 

 
 

Sabiedriskie 
apstādījumi visā 

pilsētā 

RD MVD 
 
SIA „Rīgas meži” 

 
 

2014.–2020. 

 
 

PB 

Apstādījumu teritoriju 
attīstība, apsaimniekošanas 
efektivitātes palielināšana 

15.1.16. SIA „Rīgas meži” meža 
apsaimniekošanas plāna  
aktualizēšana un īstenošana 

 SIA „Rīgas meži” 2014. - pastāvīgi PB Aktualizēts un īstenots 
meža apsaimniekošanas 
plāns 

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

 SIA „Rīgas meži” 2014.–2020. PB Skaidri definēta meža 
teritoriju izmantošana, kas 
ir par pamatu pašvaldības 
teritorijas plānojuma 
risinājumiem 

15.1.18. Normatīvo aktu prasībām atbilstošu 
peldvietu izveidošana 

 
 

Apkaimes, kurās 
atrodas Daugava, 

Ķīšezers, 
Buļļupe, Dambjapurva 

ezers, Gaiļezers, 
Kleistu ūdenskrātuve, 

Juglas ezers 
 

Bolderājas karjers 

RD MVD (sadarbībā ar  
izpilddirekcijām) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PI 

2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veikta Daugavas 
akvatorijas izpēte peldvietu 
ierīkošanai 
 
Ierīkotas normatīvajiem 
aktiem atbilstošas 
peldvietas Daugavā pie 
Dārziņiem un Lucavsalā 
 
Ierīkota un labiekārtota 
normatīvajiem aktiem 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

 
 
 
 

Vecāķi,  Velnezers, 
Bābelīša ezers (ZI) 

 
 
 
 
ZI 

 
 
 
 

2014. - pastāvīgi 

 
 
 
 

PB 

atbilstoša peldvieta 
Ķīšezerā 
 
 
Uzturētas kvalitatīvas 
atpūtas zonas un 
peldvietas Rīgas pilsētas 
teritorijā 

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

Juglas ezers ZI 2017.–2020. PB Izveidota jauna, kvalitatīva 
atpūtas zona ar iespējām 
atpūsties cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem 

15.1.20. Ūdenstilpju krastu infrastruktūras 
attīstīšana un labiekārtošana 

 

Apkaimes, kurās 
atrodas Daugava, 

Ķīšezers, 
Buļļupe, Dambjapurva 

ezers, Gaiļezers, 
Kleistu ūdenskrātuve, 

Juglas ezers, 
Sarkandaugavas upe 

Izpilddirekcijas, 
RD PAD, 
RD SD, 
RD MVD 
 

2014. - pastāvīgi PB Veikta ūdenstilpju krastu 
ainavu sakopšana un 
dažādu infrastruktūras 
elementu 
(inženierkomunikācijas, 
gājēju un velosipēdu celiņi, 
apgaismojums) ierīkošana, 
labiekārtošana un 
uzturēšana 

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

 

Apkaimes, kurās 
atrodas Daugava, 

Ķīšezers 
Buļļupe, Dambjapurva 

ezers, Gaiļezers, 
Kleistu ūdenskrātuve, 

Juglas ezers 

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

2014. - pastāvīgi PB Izveidota ūdenstilpju 
izmantošanas rekreatīvām, 
atpūtas, sporta un 
komerciālām vajadzībām  
atbalsta un veicināšanas 
sistēma atbilstoši Rīgas 
teritorijas un ūdenstilpju 
izmantošanas noteikumiem 

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

 Būvvalde  (sadarbībā ar 
RD MVD) 

2014. - pastāvīgi PB Tiek apsekotas un 
izvērtētas pašvaldības 
īpašumā esošās 
apstādījumu teritorijas un 
objekti, t.sk. ielu un 
pašvaldības  izglītības 
iestāžu teritorijas 

15.1.23. Krīdenera dambja un tā turpinājuma 
līdz Daugavas krastmalai attīstība 

Maskavas forštate AI (sadarbībā ar  RD PAD, 
RD ĪD, RD MVD) 

2015.–2020. PB, ES Labiekārtota 
kultūrvēsturiska teritorija 

15.1.24. Skvēra Rīgas centrā starp Tērbatas Centrs AI (sadarbībā ar  RD PAD, 2016.–2020. PB, ES Labiekārtots mūsdienīgs 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

ielu un Brīvības ielu labiekārtošana RD ĪD)  skvērs – publiski pieejama 
teritorija 

U15.2. 
Saglabāt bioloģisko 
daudzveidību 

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

 
 

 
 
 

Visa pilsēta 

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

 
 
 

2014. - pastāvīgi 

 
 
 

PB 

 
 
 
Uzturētas Rīgas pilsētai 
piederošas, piekrītošas, 
saimnieciskajai darbībai 
neizmantotas teritorijas 
2400000 m² (Ziemeļu 
rajonā un Vidzemes 
priekšpilsētā) 

U15.3. 
Nodrošināt ūdens  
resursu kvalitāti un 
aizsardzību 

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

 

Daugava, Buļļupe, 
Vecdaugava, Ķīšezers, 

Juglas ezers, Kleistu 
ūdenskrātuve, 

Gaiļezers, 
Dambjapurva ezers, 
Bolderājas karjers 

Izpilddirekcijas, RD MVD, 
RD PAD, RD SD , RD ĪD 

2015. - pastāvīgi 
(MVD) 

PB Sasniegta ūdens kvalitāte 
Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā 
esošajās ūdenstilpēs 
atbilstoši Ūdens 
apsaimniekošanas likuma 
prasībām 

15.3.2. Neizmantojamo urbumu apzināšana 
un likvidēšana 

Visa pilsēta RD MVD 2015. PB Apzināti un likvidēti visi 
urbumi, kas potenciāli var 
būt pazemes ūdens 
horizontu piesārņošanas 
iemesls 

15.3.3. Mazo upīšu gultņu un krastu 
atbilstoša tīrīšana 

Visa pilsēta 
(Langa, Piķurga, 

Mārupīte, Strazdupīte, 
Gaiļupīte, Dreiliņupīte, 

Mailes grāvis u.c.) 

RD MVD, izpilddirekcijas 2015. - pastāvīgi PB Veikti pasākumi mazo 
upīšu krastu 
labiekārtošanai un 
uzturēšanai, kā arī gultnes 
tīrīšana, nodrošinot upīšu 
izmantošanu rekreatīvām 
funkcijām, kā arī samazinot 
piegulošo teritoriju 
applūšanas draudus 

15.3.4. Novadgrāvju un caurteku tīrīšana Visa pilsēta RD MVD, izpilddirekcijas 2014. - pastāvīgi PB Iztīrīti novadgrāvji un 
caurtekas 

U15.4. 
Nodrošināt gaisa 
kvalitātes atbilstību 
normām 

15.4.1. Bezizmešu mobilitātes ieviešanas 
veicināšana  

Visa pilsēta RD SD, RP SIA „Rīgas 
satiksme, REA 

2014. - pastāvīgi 
(REA) 

PB, ES, VL, PL NOx un mikroputekļu 
emisiju samazināšana, 
aizvietojot tradicionālos 
transportlīdzekļus  ar 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

degvielas dzinējiem. 
CO₂ emisiju samazināšana 

15.4.2. Gaisa kvalitātes aspektu ievērošana 
kurināmā izvēlē 

Visa pilsēta AS „Rīgas siltums”, 
REA 

2014. - pastāvīgi PB, ES, VL, PL NOx un  mikroputekļu 
emisiju samazināšana, 
uzlabojot kurināmā 

kvalitāti. 
CO₂ emisiju samazināšana 

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

 Rīgas pilsētas pašvaldība 
un REA 

2014.-2015. PB NOx un  mikroputekļu 
emisiju samazināšana, 
samazinot  kurināmā 
izmantošanu. 
CO₂ emisiju samazināšana 

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

 REA 2014.-2015. PB NOx un  mikroputekļu 
emisiju samazināšana, 
samazinot  kurināmā 
izmantošanu. 
CO₂ emisiju samazināšana 

15.4.5. Efektīva dūmgāzu attīrīšana  AS „Rīgas siltums” 2014. - pastāvīgi PL, ES NOx, mikroputekļu u.c. 
emisiju samazināšana, 
veicot to uztveršanu 
dūmgāzu attīrīšanas 
procesā. 
CO₂ emisiju samazināšana 

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

 RD MVD 2015.- 2016. PB Izstrādāta Rīgas gaisa 
kvalitātes uzlabošanas 
rīcības programma 2016.-
2020.gadam 

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

15.5.1. Gaisa kvalitātes monitorings  Centrs, 
Sarkandaugava 

RD MVD 2014. - pastāvīgi PB Informācija par gaisa 
kvalitāti; 3 monitoringa 
stacijas (kas pieder Rīgas 
domei), katrā no tām tiek 
mērītas 6 vielas:  
Tvaika ielā 44 (NO2,SO2,O3, 
benzols, toluols, 
formaldehīds),  
Brīvības ielā 73 (NO2, SO2, 
O3, benzols, toluols, ksilols) 
un Krišjāņa Valdemāra  
ielā 18 (NO2, PM10, O3, 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

benzols, toluols, CO) 

U15.6. 
Samazināt trokšņa 
piesārņojumu pilsētā 

15.6.1. Trokšņa līmeņa samazināšana 
rūpniecības avotos 

Rīgas brīvosta 
(beramkravu 
pārkraušanas 

termināļi), Bolderāja 

Katra operatora 
(piesārņojošās darbības 
veicēja) atbildība 

2014.-2019. PL Samazināts paaugstināta 
trokšņa  ietekmēto Rīgas 
iedzīvotāju skaits 

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

Brasa, Sarkandaugava, 
Mīlgrāvis, 

Vecmīlgrāvis 

ZI 2016.–2020. ES, VB, PB Uzlabota gar dzelzceļu 
dzīvojošo un strādājošo 
dzīves un darba apstākļi 

15.6.3. Mājokļu fasāžu skaņas izolācijas 
īpašību uzlabošana 

Rīgas centrs; galveno 
pilsētas 

autotransporta 
maģistrāļu malās 

esošie mājokļi 

Mājokļu īpašnieki (fiziskas 
un juridiskas personas, RD 
ieskaitot) 

2014.–2019. PB, PL, ES Samazināts paaugstināta 
trokšņa ietekmēto Rīgas 
iedzīvotāju skaits 

15.6.4. Prettrokšņa ekrānu un stādījumu 
joslu izbūve gar trokšņa avotiem 

Purvciems, Ķengarags, 
Jugla, Sarkandaugava, 

Torņakalns, 
Āgenskalns 

Katra operatora 
(piesārņojošās darbības 
veicēja) atbildība; 
pašvaldība 

2014.–2019. PB, VB, ES Samazināts paaugstināta 
trokšņa ietekmēto Rīgas 
iedzīvotāju skaits 

15.6.5. Receptoru norobežošana no avota  Trokšņa avota 
(piesārņojošās darbības 
veicēja) atbildība 

2014.–2020. PB Fasāde ar prettrokšņa 
risinājumiem jeb 
dubultfasāde 

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

16.1.1. Tematiskā plānojuma „Teritorijas 
uzņēmējdarbības attīstības funkciju 
nodrošināšanai” izstrāde 

 RD PAD Pilsētvides 
attīstības pārvaldes 
Pilsētvides ekonomikas 
nodaļa 

2014.-2020. PB Noteiktas  teritorijas 
uzņēmējdarbības funkciju 
nodrošināšanai, nosacījumi 
uzņēmējdarbības attīstībai 
jauktas un dzīvojamās 
apbūves teritorijās, 
apkaimju centru attīstības 
priekšnoteikumi, kā arī 
teritorijas attīstības 
nosacījumi ostas teritorijā 

16.1.2. Grantu programmas „Atspēriens” 
īstenošana 

Visa pilsēta RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB, PL Funkcionējušu jauno 
uzņēmumu skaita 
pieaugums 

16.1.3. Pašvaldības teritorijā 
uzņēmējdarbību veicošu jauno 
uzņēmēju atbalsta instrumentu 

Visa pilsēta RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB, PL, VB Ieviesti divi jauni atbalsta 
instrumenti jaunajiem 
uzņēmumiem 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

izvērtēšana un jaunu iniciēšana 

16.1.4. Rīgas pilsētas ekonomikas vides 
monitorings 

Visa pilsēta 

RD PAD Pilsētvides 
attīstības pārvaldes 
Pilsētvides ekonomikas 
nodaļa 

2014.-2020. PB Nodrošināts  Rīgas pilsētas 
ekonomikas vides 
monitorings 

16.1.5. Koordinētas sadarbības ar valsts un 
pašvaldību institūcijām Rīgas 
pilsētas ekonomikas vides 
pilnveidošanas jautājumu risināšanai 
veidošana un uzturēšana 

Visa pilsēta 

RD PAD Pilsētvides 
attīstības pārvaldes 
Pilsētvides ekonomikas 
nodaļa 

2014.-2020. PB Sekmīga sadarbība ar valsts 
un pašvaldību institūcijām 
Rīgas pilsētas ekonomikas 
vides jautājumos 

16.1.7.  Izpratnes par publiskās un privātās 
partnerības modeļa kā alternatīva 
projektu finansēšanas modeļa 
izmantošanu pašvaldībā veicināšana 

Visa pilsēta 

RD PAD Pilsētvides 
attīstības pārvaldes 
Pilsētvides ekonomikas 
nodaļa 

2014.-2020. PB Publiskās un privātās 
partnerības modeļa 
izvērtējumi projektu 
finansēšanā 

16.1.8.      Fiskālo un finanšu instrumentu 
(nodokļu un nodevu atvieglojumi, 
granti, fondi u.c.) izstrāde un 
ieviešana 

Visa pilsēta 

RD PAD Pilsētvides 
attīstības pārvaldes 
Pilsētvides ekonomikas 
nodaļa 

2014.-2020. PB Izstrādāti un ieviesti fiskālie 
un finanšu instrumenti  

U16.2. 
Nodrošināt 
uzņēmējiem 
nepieciešamo 
informatīvo un 
konsultatīvo atbalstu 

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

Visa pilsēta RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi   
(reizi gadā) 

PB Par pilsētas ekonomikas 
vidi informēti uzņēmēji 

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

Visa pilsēta 
RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB Par pilsētas ekonomikas 
vidi un aktualitātēm 
informēti vietējie un 
ārvalstu uzņēmēji 

16.2.3. Informācijas apmaiņas pasākumu 
par potenciāli konkurētspējīgāko 
pilsētas ekonomikas nozaru 
attīstības aktualitātēm un izaugsmes 
iespējām organizēšana un/vai dalība 
tajos 

Visa pilsēta 

RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB, PL, VB, ES Par ekonomikas vidi 
informēti uzņēmēji, 
paaugstināta pašvaldības, 
uzņēmēju un izglītības 
nozares pārstāvju izpratne 
par attīstības aktualitātēm 

16.2.4. Informatīvo, konsultatīvo atbalsta 
pasākumu īstenošana  un tiešās 
sadarbības iniciatīvu īstenošana 
atbilstoši uzņēmēju pieprasījumam 
 

Visa pilsēta 
RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB, PL, VB, ES Apmierinātas uzņēmēju 
vajadzības, informēti 
uzņēmēji 

16.2.5. Ārvalstu investīciju piesaistes 
pasākumu īstenošana 

Visa pilsēta RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB, PL, VB, ES Radīti priekšnosacījumi 
ilgtermiņa investīciju 
piesaistei 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

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

 

Būvvalde 

 
2014. - pastāvīgi 

 
PB 

 
Mērniecības jomā 
strādājošie uzņēmumi ir 
informēti par pareizu 
būvniecības dokumentu 
sagatavošanu 

16.2.7. Aktuālāko datu apkopošana un 
pārskatu par Rīgas pilsētas 
ekonomisko attīstību sagatavošana 

Visa pilsēta 

RD PAD Pilsētvides 
attīstības pārvaldes 
Pilsētvides ekonomikas 
nodaļa 

 
2014. - pastāvīgi 

 
PB 

Pārskatu par Rīgas pilsētas 
ekonomisko attīstību 
sagatavošana 

U16.3. 
Sekmēt zinātnes un 
uzņēmējdarbības 
sadarbību 

16.3.1. Sadarbības ar zinātnes un 
pētniecības institūcijām, biznesa 
inkubatoriem un inovāciju centriem 
veidošana un uzturēšana 

Visa pilsēta 

RD PAD Pilsētvides 
attīstības pārvaldes 
Pilsētvides ekonomikas 
nodaļa  

 
2014. - pastāvīgi 

 
PB 

Sekmīga sadarbība ar  
zinātnes un pētniecības 
institūcijām, biznesa 
inkubatoriem un inovāciju 
centriem 

16.3.2. Sadarbība ar zinātnes un pētniecības 
institūcijām ģeodēzijas un 
kartogrāfijas jomā, veicinot uzkrātās 
ģeotelpiskās informācijas lietderīgu 
izmantošanu 

Visa pilsēta Būvvalde 

 
 

2014. - pastāvīgi 

 
PB 

 
Tiek nodrošināta 
izmantošanai aktuālā  
uzkrātā ģeotelpiskā 
informācija 

16.3.3. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu 
aktivitāšu izvērtējums un to darbības 
izaugsmes veicināšana 

Visa pilsēta 
RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB Stiprināta zinātnes un 
uzņēmējdarbības 
sadarbība, palielināta tās 
kapacitāte 

16.3.4. Saziņas uzturēšana ar augstākās 
izglītības mācību iestādēm, lai 
identificētu jaunas komercializācijas 
iespējas, kā arī izmantotu jau esošās 
sadarbības platformu 

Visa pilsēta 
RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB Stiprināta zinātnes un 
uzņēmējdarbības 
sadarbība, palielināta tās 
kapacitāte 

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

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

 

Visa pilsēta RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB, PL, VB, ES Informēti uzņēmēji, 
starptautiski atpazīstama 
Rīga 

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

Visa pilsēta RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi  
(reizi gadā) 

PB, PL Informēti uzņēmēji, 
starptautiski atpazīstama 
Rīga, piesaistītas 
investīcijas 

16.4.3 Pilsētas mārketinga stratēģijas Visa pilsēta RD PAD Stratēģiskās 2015.–2017. PB Apstiprināta Pilsētas 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

izstrāde uzņēmējiem un pārējām 
mērķgrupām 

vadības pārvalde mārketinga stratēģija 

U16.5. 
Sekmēt Rīgas 
potenciāli 
konkurētspējīgo 
nozaru izaugsmi 

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

Visa pilsēta 
RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB, PL, VB, ES Uzlabota pilsētas 
ekonomikas konkurētspēja 

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

Visa pilsēta 
RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB Informēti uzņēmēji, 
uzlabota pilsētas 
ekonomikas konkurētspēja 

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

16.6.1. Uzņēmēju ierosinātu 
detālplānojumu un lokālplānojumu 
administratīvās vadības un/vai 
izstrādes nodrošināšana teritorijās, 
kas paredzētas uzņēmējdarbības 
attīstības funkciju nodrošināšanai 

Visa pilsēta 
RD PAD Pilsētvides 
attīstības pārvaldes 
Pilsētvides ekonomikas 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB un/vai 
privātpersonas 

finansējums 

Izstrādāti detālplānojumi 
un lokālplānojumi 
teritorijās, kas paredzētas 
uzņēmējdarbības attīstības 
funkciju nodrošināšanai 

16.6.2. Pilsētvides kvalitātes modelēšana un 
monitorings, datu sistēmas 
veidošana un uzturēšana  

Visa pilsēta RD PAD Pilsētvides 
attīstības pārvaldes 
Pilsētvides ekonomikas 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta pilsētvides 
kvalitātes  modelēšana un 
monitorings,  izveidotas un 
uzturētas datu sistēmas 

16.6.3. Informācijas apkopošana un 
uzturēšana par nozīmīgākajiem 
uzņēmēju investīciju projektiem 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā 

Visa pilsēta 
RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB Investīciju piesaistei 
piemērota administratīvā 
atbalsta infrastruktūra 

16.6.4. Oficiālā gida pienākumu pildīšana 
potenciālo investoru informācijas 
pieprasījumu apkalpošanā 

Visa pilsēta RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB, PL Investīciju piesaistei 
piemērota administratīvā 
atbalsta infrastruktūra 

16.6.5. Pakalpojumu apkopošana investīciju 
piesaistei atbilstoši pašvaldības 
attīstības interesēm 

Visa pilsēta RD PAD Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi  
(pēc 

pieprasījuma) 

PB Investīciju piesaistei 
piemērota administratīvā 
atbalsta infrastruktūra 

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

Skanste 

RD PAD Projektu vadības 
pārvalde 

2015.–2020. PB, ES Skanstes apkaime ir 
aprīkota ar atbilstošu 
inženierinfrastruktūru. 
Sakārtota publiskā ārtelpa 
un labiekārtota zaļā zona 

16.6.7. Torņakalna apkaimes centralizētas 
inženierinfrastruktūras un 

Torņakalns RD PAD Projektu vadības 
pārvalde 

2015.–2020. PB, ES Torņakalna attīstības 
teritorija ir aprīkota ar 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

augstvērtīgas publiskās telpas 
attīstība  

atbilstošu 
inženierinfrastruktūru un 
labiekārtotu zaļo zonu 

16.6.8. Industriālo teritoriju aprīkošana ar 
nepieciešamo infrastruktūru 

Šķirotava, 
Ziepniekkalns, Spilve RD PAD 

2015.–2020. PB, ES Izveidoti Industriālie parki 
Granīta ielā, Vienības gatvē 
un Spilvē 

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

   Atbilstoši ostas attīstības plāniem 

U17.2. 
Sekmēt ostas 
uzņēmumu attīstību 

17.2.1. Ostu pārvaldības sistēmas 
efektivizācija 

  Atbilstoši ostas attīstības plāniem 

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

 Rīgas brīvostas pārvalde                                                                                                     Atbilstoši ostas attīstības plāniem 

17.2.3. Ostas robežās noteikto teritorijas 
aprobežojumu analīze SEVESO II 
direktīvas aspektā no ostas 
termināļu ilgtermiņa attīstības 
iespējām 

 RD PAD 
(īstenojams Rīgas  
teritorijas plānojuma 
izstrādes procesā) 

Atbilstoši ostas attīstības plāniem 

U17.3. 
Sekmēt rūpniecības 
un loģistikas centru 
attīstību brīvostas 
teritorijā 

   Atbilstoši ostas attīstības plāniem 

U17.4. 
Popularizēt Rīgas 
brīvostas iespējas 
starptautiskā mērogā 

17.4.1. Informācija starptautiskās izstādēs 
par investīciju piesaistes iespējām 
Rīgas ostā 

 Rīgas brīvostas pārvalde Atbilstoši ostas attīstības plāniem 

17.4.2. Informācijas popularizēšana par 
kravu apkalpošanas iespējām Rīgas 
ostā 

 Rīgas brīvostas pārvalde Atbilstoši ostas attīstības plāniem 

17.4.3. Rīgas kā jūras pasažieru transportam 
pievilcīgas galamērķa pilsētas 
popularizēšana 

 Rīgas brīvostas pārvalde Atbilstoši ostas attīstības plāniem 

U17.5. 17.5.1. Kultūras projekti apkaimēs, kas Vecmīlgrāvis, Rīgas brīvostas pārvalde, 2014.-2020. PB, Rīgas Atbalstīti dažādi kultūras 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

Sadarboties ar 
pieostas apkaimēm 

robežojas ar ostas teritoriju Daugavgrīva, 
Bolderāja, 

Sarkandaugava, 
Kundziņsala, 

Mangaļsala, Mīlgrāvis 

izpilddirekcijas (PI)  brīvostas 
pārvaldes 
budžets                                                                                                                      

projekti 

17.5.2. Labiekārtošanas pasākumi pieostas 
apkaimēs 

Vecmīlgrāvis, 
Daugavgrīva, 

Bolderāja, 
Sarkandaugava, 

Kundziņsala, 
Mangaļsala, Mīlgrāvis 

Rīgas brīvostas pārvalde, 
izpilddirekcijas (PI) 

2014.-2020. PB, Rīgas 
brīvostas 
pārvaldes 
budžets                                                                                                                      

Labiekārtotas pieostas 
apkaimes 

RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums 
U18.1. 
Veicināt tūrisma 
attīstību 

18.1.1. Pašvaldības tūrisma informācijas 
centra darbības nodrošināšana un 
attīstība 

Visa pilsēta RTAB Pastāvīgi PB Tiek nodrošināta 
kvalitatīvas informācijas 
sniegšana tūristiem, augsts 
servisa līmenis 

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

 RTAB Pastāvīgi PB, PL Rīgas pilsēta ir viegli 
atpazīstama primārajos 
mērķa tirgos kā populārs 
tūrisma galamērķis ar 
kvalitatīvu daudzpusīgu 
piedāvājumu 

18.1.3. Darījumu tūrisma atbalstīšana  RTAB Pastāvīgi PB, PL Rīga ir populāra 
konferenču, kongresu un 
korporatīvo pasākumu 
norises vieta 

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

Visa pilsēta RPA „Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 
 

 

Nozares dalībnieki 

2014. - pastāvīgi 
 

 

Pastāvīgi 

PB 
 

 

 

PL 

Izveidoti tematiskie tūrisma 
maršruti ar pilsētvidē 
esošajiem pieminekļiem, 
memoriāliem un vides 
objektiem 
 

Tūristiem  tiek piedāvāti 

dažādi augstas kvalitātes 

tūrisma produkti,  

izmantojot reģionu unikālo, 

dabas un kultūrvēsturisko 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

mantojumu,  izveidoto 

infrastruktūru 

18.1.5. Viesmīlības pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana 

 Nozares dalībnieki Pastāvīgi PL Sasniegts augstas kvalitātes  

servisa līmenis 

18.1.6. Dalība starptautiskajās tūrisma 
izstādēs 

 RTAB Pastāvīgi PB Katru gadu tiek 
nodrošināta dalība  vismaz  
4-6 lielākajās nozares 
tūrisma  izstādēs 

18.1.7. Mangaļsalas  krasta baterijas 
nocietinājumu izveidošana par 
tūrisma objektu  

Mangaļsala ZI 2016.–2019. ES, PB Izveidots jauns tūrisma 
objekts, uzlabota 
Mangaļsalas infrastruktūra 

U18.2. 
Rīkot un atbalstīt 
starptautiskus 
pasākumus 

18.2.1. Dalība kongresu, konferenču un 
korporatīvo pasākumu rīkotāju  
nozares kataloga veidošanā 

 RTAB Pastāvīgi PB Katru gadu tiek 
nodrošināta  dalība 2 
lielākajās nozares izstādēs 
Frankfurtē (IMEX) un 
Barselonā (EIBTM)  

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

18.3.1. Dalība starptautiskajā  konferenču 
un kongresu asociācijā (ICCA) 

 

 RTAB Pastāvīgi PB Rīga ir atpazīstama kā 
nozīmīgs konferenču  un 
kongresu rīkošanas centrs 

18.3.2. Vēstnieku programmas veidošana  
 

 RTAB Pastāvīgi PB Rīga ir atpazīstama kā 
nozīmīgs konferenču  un 
kongresu rīkošanas centrs 

18.3.3. Profesionālu asociāciju un kongresu 
rīkotāju uzņemšana Rīgā  

 RTAB Pastāvīgi PB Rīga ir atpazīstama kā 
nozīmīgs konferenču  un 
kongresu rīkošanas centrs 

U18.4. 
Veicināt kruīzu kuģu 
ienākšanu Rīgas ostā 

18.4.1. Dalība starptautiskājās kruīzu kuģu 
kompāniju  izstādēs  

 RTAB Pastāvīgi PB, PL Palielināts Rīgā ienākošo  
kruīzu kuģu skaits 

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

19.1.1. Priekšlikumu sniegšana 
pakalpojumu pārvaldības sistēmas 
pilnveidošanai 

 RD APC un atbildīgās 
iestādes 

2014. - pastāvīgi PB Pilnveidota pakalpojumu 
pārvaldības sistēma 

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

 

 Atbildīgās iestādes 
(pakalpojumu turētāji), RD 
APC - sniegt priekšlikumus 

2014. - pastāvīgi PB Klientu apkalpošana pilsētā 
tiek īstenota pēc „Vienas 
pieturas aģentūras” 
principa 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

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

19.2.1. Rīgas pilsētas portāla izveide   RD ITC, RD 
struktūrvienības 

2014.–2015. PB Izveidots vienots 
pašvaldības tēls internetā. 
Portāls ir daudzveidīgāks 
un ar pilnīgāku saturu; 
informētāka sabiedrība par 
pašvaldības darbu, 
atgriezeniskā saite 

19.2.2. Rīgas centra parkos brīvas pieejas 
bezmaksas Wi-Fi tīklu 
nodrošināšana 

Centrs, Avoti RD 2015.–2020. PL Bezmaksas Wi-Fi pieeja 
Rīgas centra parkos 

19.2.3. Jaunas lietvedības un elektronisko 
dokumentu aprites sistēmas izveide 

 RD Sekretariāts, RD 
struktūrvienības, RD ITC 

2014.–2017. PB Pašvaldības iekšējās 
dokumentu aprites 
elektronizācija; 
procesu efektivitātes 
palielināšana 

19.2.4. Pašvaldības ĢIS attīstība  RD PAD, RD ITC, RD 
struktūrvienības 

2014.–2017. PB Nodrošināta pašvaldības 
ģeotelpiskās informācijas 
efektīva uzturēšana; 
citu pašvaldības funkciju 
IKT atbalsta uzlabojumi 
 
Citu pašvaldības funkciju 
izpildes uzlabošana, 
nodrošinot ĢIS 
izmantošanu 
 
Droša un ērta ģeotelpiskās 
informācijas apmaiņa ar 
citām iestādēm 
 

19.2.5. Tiesvedību atbalsta sistēmas izveide  RD Juridiskā pārvalde, RD 
MVD, RD ITC 

2014. PB Uzlabots darbs saistībā ar 
RPP tiesvedībām 

19.2.6. Videonovērošanas risinājuma 
izveide 

 RPP, RD ITC 2014.-2017. PB Videonovērošanas 
teritorijas aptvēruma 
palielināšana, kas sekmētu 
drošības palielināšanos 
 

19.2.7. Mācību procesa sistēmu 
nodrošināšana skolās 

 RD IKSD, RD ITC 2014.-2017. PB Mācību procesa kvalitātes 
(modernu apmācības 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

metožu izmantošana) 
uzlabošana; 
mācību procesa 
efektivitātes uzlabošana 
(pedagogiem mazāk laika 
jāvelta 
tehniskam/administratīvam 
darbam); 
komunikācijas uzlabošana 
starp pedagogiem, 
skolēniem un vecākiem 

19.2.8. Izglītības iestāžu IKT infrastruktūras 
uzlabošana 

 RD IKSD, RD ITC 2014.-2017. PB Administratīvo un mācību 
procesu atbalstošo IS 
darba, kā arī saistīto 
procesu pilnveidojumu 
nodrošinājums 

19.2.9. E-pakalpojumu sociālā jomā 
attīstība 

 RD LD, RD ITC 2014.-2015. PB Pakalpojumu pieejamības 
palielinājums; 
administratīvā sloga 
samazinājums; 
RPP darbinieku darba 
efektivitātes palielinājums 

19.2.10. RDVIS sistēmu attīstība  RD ITC, struktūrvienības 2014.–2017. PB Nodrošināts pašvaldības 
funkcijas vai darbības 
jomas atbalsts; 
IS integrējas ar citām 
sistēmām ar minimālu 
skaitu, skaidri definētu, 
dokumentētu un 
kontrolētu saskarņu 
palīdzību (maksimāli 
izmantojot 
programmatūras 
saskarnes) 

19.2.11. Sociālās palīdzības un pakalpojumu  
e-vaučeru sistēmas izveide 

 RD LD, RD ITC 2014. PB Sociālās palīdzības un 
pakalpojumu piešķiršanas, 
uzskaites un 
administrēšanas 
efektivitātes palielināšana 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

19.2.12. Būvuzraudzības IS izveide 
(koncepcija, izstrāde) 

 Būvvalde, RD ITC 2014.-2016. PB Būvuzraudzības procesa 
elektronizēšana/ 
pilnveidošana, elektroniska 
būvprojektu u.c. 
dokumentu saskaņošana 

19.2.13. Stratēģijas uzraudzības sistēmas 
attīstība 

 RD PAD Stratēģiskās 
vadības pārvalde, RD ITC 

2014.-2020. PB Stratēģijas īstenošanas 
uzraudzības uzlabošana 

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

 RD PAD Stratēģiskās 
vadības pārvalde 

2014.-2020. PB Nodrošināta informācijas 
pieejamība dažādiem 
interesentiem apkaimju 
līmenī 

19.2.15. Projektu vadības sistēmas attīstība  RD PAD, RD ITC 2014. PB Rīgas pašvaldības projektu 
vadības sistēmas attīstība 
atbilstoši IT arhitektūras 
prasībām 

19.2.16. Satiksmes vadības centra sistēmas 
attīstība 

 RD SD, RD ITC 2014.-2017. PB Operatīvas informācijas 
iegūšana par satiksmi 
pilsētā; 
CSNg novēršanas operatīva 
vadība; 
satiksmes plūsmu 
optimizēšanas iespēju 
nodrošināšana 

19.2.17. Datorparka atjaunošana  RD ITC 2014.-2017 PB Panākts vidējais datoru 
vecums RPP 
struktūrvienībās – 5 gadi; 
novērsta situācija, ka nevar 
pāriet uz jaunām 
programmatūras versijām, 
jo datoru veiktspēja 
neatbilst prasībām 

19.2.18. Mobilo darba vietu ieviešana  RD ITC 2014.-2017. PB Noteiktu lietotāju grupu 
produktivitātes 
palielināšanās 

19.2.19. IKT infrastruktūras un datu 
rezervēšana 

 RD ITC 2014. PB Infrastruktūras drošības 
paaugstināšanās; 
novērsts risks, ka RD datu 
centra bojājuma gadījumā 
RPP struktūrvienības nevar 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

sniegt pakalpojumus 
iedzīvotājiem un veikt 
savas funkcijas 

19.2.20. Tīkla pārbūve  RD ITC 2014.-2015. PB Novērsti pārtraukumi IKT 
pakalpojumu piegādē, kas 
rodas tīkla veiktspējas 
samazinājuma vai 
pārtraukumu dēļ;  
paaugstināti tīkla 
pieejamības un veiktspējas 
rādītāji, nodrošinot 
nepārtrauktību un efektīvu 
drošības pārvaldību 

19.2.21. Viendabīgas operētājsistēmas 
ieviešana 

 RD ITC 2014.-2016. PB Viendabīgas 
operētājsistēmas 
uzstādīšana uz 
darbstacijām, kas ir 
iepirktas pēc 2008.gada; 
nodrošināta moderna, ērta 
un droša darba vide 
lietotājiem; 
uzlabota darbstaciju 
stabilitāte, pārvaldība un 
drošība; 
nodrošināta centralizēta 
programmatūru izplatīšana 
un atjaunošana; 
nodrošināta centralizēta 
datoru un to lietotāju 
pārvaldība 

19.2.22. Tiešsaistes sapulču sistēmas 
ieviešana 

 RD ITC 2014.-2016. PB Ieviesta tiešsaistes 
videosapulču sistēma, kas 
nodrošina ērtu un efektīvu 
saziņu pašvaldības 
struktūrvienību starpā; 
samazināti RPP transporta 
izdevumi un citi izdevumi, 
ko tērē darbinieki, braucot 
uz sapulcēm 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

19.2.23. Datņu centralizētas uzglabāšanas 
ieviešana 

 RD ITC 2014.-2015. PB Nodrošināta lietotāju datu 
drošība un atjaunojamība 

19.2.24. Darbstaciju un aplikāciju 
virtualizācijas ieviešana 

 RD ITC 2014.-2017. PB Samazināti lietotāju 
darbstaciju uzturēšanas 
izdevumi – apkalpošana un 
elektrība; 
samazināts aplikāciju 
ieviešanas ilgums; 
uzlabota drošība – 
virtualizējot aplikācijas, 
samazinās riski 

U19.3. 
Pilnveidot pašvaldības 
organizatorisko 
struktūru un procesus 

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

 RD iestādes 2014.-2017. PB Pilnveidots pašvaldības 
darbs, novērstas funkciju 
dublēšanās 

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

 RD FD Pašvaldības 
budžeta pārvalde, 
RD PAD Stratēģiskās 
vadības pārvalde 

Saskaņā ar 
normatīvajiem 

aktiem 

PB Budžeta ilgtermiņa 
stabilitāte 

19.3.3. Mājokļu un vides pārvaldības 
pilnveidošana pilsētā 

 RD MVD (sadarbībā ar 
centrālo administrāciju) 

2014.-2020. PB Laba mājokļu un vides 
pārvaldība pilsētā 

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

 RD FD Pašvaldības 
budžeta pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Budžeta izdevumu 
stabilizācija, izvērtēšana 
pēc budžeta rezultatīvajiem 
rādītājiem 

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

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

 RD PAD, 
RD 

2014. - pastāvīgi PB Ikgadējs pārskats par 
Stratēģijas ieviešanu 

19.4.2. Vienota pašvaldības attīstības 
plānošanas dokumentu reģistra 
izveidošana 

 RD PAD Stratēģiskās 
vadības pārvalde  

2014. PB Izveidots reģistrs 

19.4.3. Tematiskais plānojums „Teritorijas 
valsts un pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai” 

 RD PAD 2014.–2015. PB Pamatota valsts un 
pašvaldību funkciju 
nodrošināšanai 
nepieciešamo teritoriju 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

telpiskā struktūra Rīgā 

19.4.4. Veikt patvaļīgās būvniecības 
ierobežošanu tauvas joslā 

Visa pilsēta Būvvalde 2014. - pastāvīgi PB Būvniecība notiek atbilstoši 
normatīvajiem aktiem 

19.4.5. Veikt patvaļīgās būvniecības  
ierobežošanu ielu sarkano līniju 
robežās 

Visa pilsēta Būvvalde 2014. - pastāvīgi PB Būvniecība notiek atbilstoši 
normatīvajiem aktiem 

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

 RD FD Pašvaldības 
budžeta pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Pašvaldības budžeta 
ieņēmumi pret 
plānotajiem; 
budžeta ieņēmumu un 
izdevumu bilance; 
bezdeficīta budžeta izpilde 
pārskata gadā 

U19.5. 
Sniegt korektu, 
pārskatāmu un 
aktuālu informāciju 
par pašvaldību un 
katru tās institūciju 

19.5.1. Rīgas pilsētas pašvaldības publiskā 
pārskata sagatavošana 

 RD FD 2014. - pastāvīgi PB Rīgas pilsētas pašvaldības 
publiskais  pārskats, kas 
apstiprināts Rīgas domes 
sēdē un publicēts Rīgas 
pilsētas pašvaldības 
interneta portālā 
 

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

 RD FD, 
RD Sabiedrisko attiecību 
nodaļa 
 

2014. - pastāvīgi PB Rīgas pilsētas pašvaldības 
publiskais  pārskats; 
informācija plašsaziņas 
līdzekļos 

U19.6.  
Nodrošināt 
pašvaldības finanšu 
caurskatāmību un 
izskaidrošanu 
sabiedrībai 

19.6.1. Sadarbība ar starptautiskajām 
kredītreitinga aģentūrām 

 

 RD FD  Resursu pārvalde 
 

2014. - pastāvīgi PB Rīgas pilsētas pašvaldības 
kredītreitings 

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

19.7.1. Informatīvie un izglītojošie 
pasākumi/projekti par līdzdalības 
iespējām pašvaldībā un par 
pienākumiem attiecībā pret 
pašvaldību dažādām iedzīvotāju 
grupām 

 RD IKSD Projektu un 
sabiedrības integrācijas 
nodaļa 

2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta informācija un 
pasākumi saistībā ar 
līdzdalības iespējām un 
pienākumiem pret 
pašvaldību 

19.7.2. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas  RD IKSD Projektu un 2014. - pastāvīgi PB Nodrošināti 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

īstenošanā) aktivitāšu/projektu atbalsts, kuros 
iesaistās dažādas sabiedrības grupas 

sabiedrības integrācijas 
nodaļa 

pasākumi/aktivitātes 
dažādu grupu līdzdalībai 
pilsētas dzīvē  

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

 RD (pašvaldības iestādes, 
struktūrvienības) 

2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta sabiedrības un 
NVO līdzdalība pašvaldības 
lēmumu apspriešanā, 
pieņemšanā un uzraudzībā  

19.7.4. Dialoga uzturēšana ar mērnieku 
profesionālajām organizācijām 

 Būvvalde 2014. - pastāvīgi PB Notiek konstruktīvs dialogs 
starp pašvaldību un 
profesionālām 
organizācijām 

19.7.5. Regulāra iedzīvotāju aptauja  RD IKSD Projektu un 
sabiedrības integrācijas 
nodaļa 

2014. PB Izzināts sabiedrības 
viedoklis par sabiedrības 
integrācijas un līdzdalības 
jautājumiem 

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

19.8.1. Pašvaldības un NVO sadarbības 
memoranda ietvaros – sabiedrības 
iesaistes un aktīvas līdzdalības 
pašvaldības lēmumu pieņemšanā un 
īstenošanā nodrošināšana, attīstot 
pastāvīgu partnerību starp 
pašvaldību un NVO 

Visa pilsēta RD PAD  Pilsētvides 
attīstības pārvalde, IKSD 

2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta regulāra 
sadarbība ar sabiedrību 

19.8.2. Esošajam Rīgas pilsētas centram 
pakārtotu daudzfunkcionālu vietējo 
centru attīstības veicināšana 

Apkaimes ārpus RVC 
robežām 

RD PAD 2014.-2018. PB, ES Identificēti apkaimju 
funkcionālie centri 

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

Visa pilsēta RD PAD 2014. - pastāvīgi PB Stiprināta apkaimju 
identitāte 

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

Apkaimes RVC robežās 
 

RD PAD  Pilsētvides 
attīstības pārvalde 

2014.-2015. PB, ES Izstrādāta Rīgas vēsturiskā 
centra un tā aizsardzības 
zonas teritorijas 
atjaunošanas un 
pārvaldības stratēģija 

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

Visa pilsēta RD PAD  Pilsētvides 
attīstības pārvalde 

2014.–2020. PB Apkaimju ideju fonds 

19.8.6. Apkaimju iedzīvotāju talku, akciju, Visa pilsēta RD PAD, izpilddirekcijas 2014. - pastāvīgi PB Ikgadējās talkas, ielu svētki 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

ielu svētku un citu pasākumu 
organizēšana, kuri vērsti uz 
iedzīvotāju līdzdalību apkaimes 
attīstībā un iekļaušanos apkaimes 
kopienā 

un tirdziņi 

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

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

 RD PAD  2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta regulāra 
sadarbība 

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

 

 RD PAD  Pilsētvides 
attīstības pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta regulāra 
sadarbība 

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

 RD ĀP 2014. - pastāvīgi ES Nodrošināta Rīgas pilsētas 
pašvaldības pārstāvja 
dalība ES Reģionu 
komitejas locekļu 
delegācijā 

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

 RD ĀP 2014. - pastāvīgi  
 
 
 
 

PB 

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

U19.10.  
Veicināt daudzpusēju 
pašvaldības 
starptautisko 
sadarbību 

19.10.1. Sadarbības veicināšana ar 
starptautiskām 
organizācijām/institūcijām un 
sadarbības tīkliem, pārstāvot Rīgas 
pilsētas intereses tajos un 
organizējot RD vadības, RD deputātu 

 RD ĀP 
 
 
 
 
 

2014. - pastāvīgi 
 
 
 
 
 

PB 
 
 
 
 
 

Nodrošināta RD vadības, 
RD deputātu un Rīgas 
pilsētas pašvaldības 
darbinieku dalība 
starptautisko 
organizāciju/institūciju un 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

un Rīgas pilsētas pašvaldības 
darbinieku dalību starptautisko 
organizāciju/institūciju un 
sadarbības tīklu iniciētos pasākumos 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

tīklu iniciētos pasākumos 
(veiktas nepieciešamās 
formalitātes, t.sk. vizīšu 
saturiskā plānošana) 

19.10.2. Starptautisko organizāciju/institūciju 
un sadarbības tīklu pārstāvju 
uzņemšanas koordinēšana un 
organizēšana Rīgas domē 

 RD ĀP 2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta starptautisko 
organizāciju/institūciju un 
sadarbības tīklu pārstāvju 
uzņemšana RD (telpas, 
prezentācijas tehnika, 
suvenīri, tikšanās norise, 
prezentācijas) 

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

 RD ĀP 2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta RD vadības  
dalība nozīmīgos 
starptautiskos projektos, 
pasākumos, kongresos un 
konferencēs (veiktas 
nepieciešamās 
formalitātes, t.sk. vizīšu 
saturiskā plānošana) 
 

19.10.4. Sadarbības veicināšana ar Rīgas 
sadarbības un sadraudzības pilsētām 
ārvalstīs, pārstāvot Rīgas pilsētas 
intereses un organizējot RD vadības, 
RD deputātu un Rīgas pilsētas 
pašvaldības darbinieku dalību 
aktivitātēs Rīgas sadraudzības 
pilsētās un pie sadarbības 
partneriem 

 RD ĀP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014. - pastāvīgi PB Noorganizēta RD vadības, 
RD deputātu un Rīgas 
pilsētas pašvaldības 
darbinieku dalība 
aktivitātēs Rīgas 
sadraudzības pilsētās un 
pie sadarbības partneriem 
(veiktas nepieciešamās 
formalitātes, t.sk. vizīšu 
saturiskā plānošana) 

19.10.5. Pieredzes apmaiņas vizīšu un 
tikšanās Rīgas pilsētas pašvaldības 
pārstāvjiem un ārvalstu pašvaldību 
institūciju speciālistiem 
organizēšana 

 RD ĀP 
 
 
 
 
 
 

2014. - pastāvīgi 
 
 
 
 
 

2014. - pastāvīgi 

PB 
 
 
 
 
 
 

Nodrošinātas pieredzes 
apmaiņas vizītes un 
tikšanās Rīgas pilsētas 
pašvaldības pārstāvjiem un 
ārvalstu pašvaldību 
institūciju speciālistiem 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

Būvvalde PB Pieredzes apmaiņa 
būvniecības un pilsētvides 
attīstības jomā 

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

 RD ĀP 2014. - pastāvīgi PB Sagatavoti materiāli par 
Rīgas pilsētas pašvaldības 
sadarbību ar ārvalstīm 

19.10.7. Uzņemt ārvalstu sadraudzības un 
sadarbības pilsētu, kā arī 
starptautisko organizāciju/institūciju 
un sadarbības tīklu delegācijas Rīgas 
domē (t.sk. norišu plānošana un 
sagatavošana, sadarbojoties ar 
valsts un pašvaldības institūcijām un 
NVO) 

 RD ĀP 2014. - pastāvīgi PB Saturiski izplānota 
un sagatavota ārvalstu 
sadraudzības un sadarbības 
pilsētu, kā arī starptautisko 
organizāciju/institūciju un 
sadarbības tīklu delegāciju 
uzņemšanas norise RD 

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

 RD ĀP 2014. - pastāvīgi PB Izplānoti un realizēti Rīgas 
un ārvalstu sadraudzības 
pilsētu kopīgi kultūras, 
tūrisma un sporta 
sadarbības pasākumi 

19.10.9. Rīgas un tās sadraudzības pilsētu 
attiecību regulējošo dokumentu 
izstrādes nodrošināšana un 
koordinēšana 

 RD ĀP 2014. - pastāvīgi PB Izstrādāti Rīgas un tās 
sadraudzības pilsētu 
attiecības regulējoši 
dokumenti 

19.10.10. Ārvalstu sadarbības projektu 
izstrāde un realizēšana 

 RD ĀP 2014. - pastāvīgi PB Izstrādāti un realizēti 
ārvalstu sadarbības projekti 

19.10.11. Sadraudzības un sadarbības pilsētu, 
kā arī starptautisko organizāciju 
dalības atbalsts „Rīga 2014” 
pasākumos 

  RD  ĀP 2014. PB Noorganizēta  sadraudzības 
un sadarbības pilsētu, kā 
arī starptautisko 
organizāciju dalība „Rīga 
2014” pasākumos 

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

 

 RD PAD  Pilsētvides 
attīstības pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Rīgas pilsētas teritorijas 
plānošanā tiek izmantota 
citu pilsētu labā prakse 

19.10.13. Pašvaldības (pārvaldes) speciālistu 
profesionālās starptautiskās 
konkurētspējas veicināšana 
(pieredzes apmaiņa, dalība 

 RD PAD  Pilsētvides 
attīstības pārvalde 

2014. - pastāvīgi PB Paplašināta pašvaldības 
darbinieku pieredze un 
kvalifikācija 
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Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

apmācību programmās u.c. 

U19.11. 
Veicināt Rīgas pilsētas 
starptautisko 
atpazīstamību 

19.11.1. Rīgas pilsētas kā starptautiskas 
konferenču un kongresu rīkošanas 
vietas atpazīstamības  veicināšana 

 RD  ĀP 2014. - pastāvīgi PB Atbalstīta starptautisku 
konferenču un kongresu 
rīkošana Rīgā 

19.11.2. Pozitīvas Rīgas atpazīstamības 
veicināšana starptautiskos tirgos 

 RD  ĀP 2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta Rīgas 
pārstāvēšana Pasaules 
nekustamā īpašuma 
gadatirgū „MIPIM”, Hanzas 
dienu pilsētu  
izstādē-gadatirgū 

19.11.3. Rīgas ārvalstu sadraudzības un 
sadarbības pilsētu, kā arī 
starptautisko organizāciju/institūciju 
un sadarbības tīklu pārstāvju dalība 
liela mēroga svētkos un pasākumos 

 RD  ĀP 2014. - pastāvīgi PB Rīgas ārvalstu sadraudzības 
un sadarbības pilsētu, kā 
arī starptautisko 
organizāciju/institūciju un 
sadarbības tīklu pārstāvju 
dalības nodrošināšana  
Rīgas svētkos, Vispārējos  
latviešu Dziesmu un deju 
svētkos, festivālā „Staro 
Rīga” u.c. 

19.11.4. Starptautisko tūrisma filmu festivālu 
„Tourfilm Riga” organizēšana 

 RD  ĀP 2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta Starptautiskā 
tūrisma filmu festivāla 
„Tourfilm Riga” norise 

19.11.5. Starptautisko organizāciju un 
sadarbības tīklu darba grupu 
ikgadējās tikšanās Rīgā organizēšana 

 RD  ĀP 2014.-2020. PB Nodrošināta Eiropas pilsētu 
ilgtspējīgas enerģētikas 
politikas veicināšanas 
asociācijas „Energy Cities” 
ikgadējā tikšanās Rīgā 
2014.gadā, kā arī citu darba 
grupu tikšanās, kas tiks 
plānotas 2014.-2020.g. 
periodā 

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

 RD  ĀP 2014. - pastāvīgi PB Nodrošināta Rīgas 
pārstāvība EK Reģionālās 
politikas un pilsētpolitikas 
ģenerāldirektorāta 
rīkotajās Atvērto durvju 
dienās „Eiropas reģionu un 
pilsētu nedēļa” Briselē 



 

206 

 

Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Prioritārās apkaimes, 
objekti 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods 

Finanšu resursi 
un avoti 

Iznākuma (output) 
rezultatīvie rādītāji 

19.11.7. Dažādu starptautisku pasākumu 
(ralliju, skrējienu u.tml.), kuru 
maršrutā Rīga ir iekļauta kā viens no 
posmiem, atbalsts un norises 
nodrošināšana Rīgā 

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

 

  

RV U
Pašvaldības

 budžets
ES fondu finansējums

Privātais

sektors
Cits

Projekta 

uzsākšanas

gads

Projekta 

realizācijas

ilgums

1 3235
RP BJC „Kurzeme”, BJC „IK Auseklis”, TJN „Annas 2”,  MJC 
„Praktiskās estētikas skola” pielāgošana bērniem ar 
speciālām vajadzībām

PRV1 U1.5. 71 143,59 RD IKSD 35 571,80 35 571,80 Veicināta bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšana sabiedrībā 2014 48 mēn. RD ĪD, RD PAD

2 3236
Sporta izglītības iestāžu medicīnisko kabinetu aprīkojuma 
atjaunošana un iegāde

PRV1 U1.5. 39 840,41 RD IKSD 39 840,41 Nodrošināta sporta izglītības iestāžu audzēkņu medicīniskā uzraudzība 2014 24 mēn.

3 3237
Mācību materiālu un tehniskās bāzes modernizācija 
tehniskajā jaunradē, vides izglītībā, sportā u.c

PRV1 U1.5. 54 069,13 RD IKSD 54 069,13
Nodrošināts mūsdienu prasībām atbilstošs mācību tehniskais aprīkojums un 
inventārs

2014 36 mēn.

4 3241
Jauniešu centru tīkla izveide pilsētā („Youth Space” 
metodoloģijas kaskadēšana)

RV2 U2.3. 2349 355 717,95
RD IKSD sporta un jaunatnes 

pārvalde
89 640,92 266 077,03

Izveidoto centru skaits.  Centru regulāro apmeklētāju skaits.  Jauniešiem radīta 
vide brīvā laika pavadīšanai, neformālai izglītībai un savu ideju realizācijai

2014 2 gadi RD ĪD

5 3242
Pašvaldībai piederošās nometņu bāzes „Mangaļsala” 
attīstība

RV2 U2.6. 4 268 615,43
RD IKSD sporta un jaunatnes 

pārvalde
2 134 307,72 2 134 307,72

Izveidotas starptautiskiem standartiem atbilstošas nometņu bāzes. Radīta vide 
diennakts nometņu organizēšanai Rīgas pilsētā

2015 2 gadi RD ĪD, SIA "Rīgas meži"

6 3243
Jauniešu koprades mobilā rīka „Playtodo” attīstības un 
starptautiskās atpazīstamības veicināšana

RV2 U2.3. 2349 569 148,72
RD IKSD sporta un jaunatnes 

pārvalde
142 287,18 426 861,54

Pilnveidotas „Playtodo” sniegtās koprades iespējas. Pieaudzis vides lietotāju 
skaits

2014 2 gadi

7 3195 Rīgas Brāļu kapu celiņu renovācija, 2.kārta RV3 U3.2. 326 906,22
RPA „Rīgas pieminekļu 

aģentūra”
326 906,22

Veikta Rīgas Brāļu kapu celiņu renovācijas 2.kārta saskaņā ar plānotajām
 aktivitātēm

2014
6 mēn. 
25.d.

8 2996
Rīgas Brāļu kapu teritorijas  elektroapgādes un 
apgaismošanas izbūve un videonovērošanas sistēmas  
izveide

RV3 U3.2. 154 718,81
RPA  "Rīgas pieminekļu 

aģentūra"
154 718,81

Sakārtota ansambļa infrastruktūra, nodrošinot to ar atbilstošu apgaismojumu. 
Teritorijas videonovērošanas izveide – izvietotas stacionāras videokameras, 
nodrošināta attēlu vērošana, kameru vadīšana, ierakstīšanu, signāla nosūtīšanu 
u.c. Sistēmas izveidei paredzēts izmantot apgaismojumam paredzēto 
infrastruktūru -  balstu un kabeļu tranšejas  

2013 16 mēn.

9 2998
Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekštelpu remonta un 
interjera projekta realizācija

RV3 U3.2. 156 515,90
RPA  "Rīgas pieminekļu 

aģentūra"
156 515,90

Veikts Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekštelpu remonts. Sakārtotas telpas 
atbilstoši mūsdienu vajadzībām informācijas centram un Rīgas Brāļu kapu  
apsardzei

2014-2015 15 mēn.

10 2997
Rīgas Brāļu kapu ūdens apgāde, teritorijas un kapu lauku 
laistīšanas sistēma ar krājrezervuāra izveidi

RV3 U3.2. 469 833,69
RPA  "Rīgas pieminekļu 

aģentūra"
469 833,69

Veikta laistāmā ūdens rezervuāra ierīkošana, artēziskie urbumi, ūdensapgādes 
un laistīšanas tīklu ierīkošana u.c.

2014-2015
11 mēn. 

30 d.

11 2992 Aleksandra vārtu restaurācija RV3 U3.2. 118 098,36
RPA  "Rīgas pieminekļu 

aģentūra"
118 098,36 Restaurēts valsts nozīmes vēstures piemineklis. Sakārtota pilsētvide 2014 9 mēn.

12 3143

Pieminekļa 6. Rīgas pulka karavīriem
 – pilsētas aizstāvjiem 1919. gadā Sudarabkalniņa  (Valsts 
nozīmes vēstures piemineklis ar aizsardzības Nr. 7385) 
restaurācijas projekta III kārta – teritorijas labiekārtošana 
un rekonstrukcija.

RV3 U3.2. 122 016,95
RPA  "Rīgas pieminekļu 

aģentūra"
122 016,95

Pilnībā pabeigts pieminekļa restaurācijas projekts. Sakārtota teritorija  - 
atjaunots priekšlaukuma segums,  renovēts parks un apstādījumi pēc A.Zeidaka 
projekta.  Sakārtota vide valsts svētku svinīgu pasākumu norisei

2014-2015
13 mēn. 

29.d.

13 2991 Skulptūras „Tautasdziesma” restaurācija RV3 U3.2. 44 322,46
RPA  "Rīgas pieminekļu 

aģentūra"
44 322,46 Restaurēta skulptūra un sakārtota degradētā pilsētvide 2014

4 mēn. 
30 d.

14 3226
Rīgas Centrāltirgus priekšizpēte, t.sk. tehniskā projekta 
izstrāde

RV3 U3.2. 1 849 733,35 RD PAD 277 460,00 1 572 273,35
Veikta objekta teritorijas būvekspertīze,  objekta TEP, FEA un tehniskā projekta 
izstrāde. Sagatavots pieteikums ES līdzfinansējuma saņemšanai (2. etapa 
realizācijai)

2015 2 gadi
Rīgas Centrāltirgus

15 3035
Inovatīvi pilsētvides risinājumi pilsētās ar nozīmīgu 
vēsturisku mantojumu

RV3 U3.2. 199 998,86  RD PAD 29 999,83 169 999,03

Veikta Vecrīgas un Rīgas vēsturiskā  centra pilsētvides objektu un teritoriju 
izpēte. Veikti pētījumi par inovatīviem pilsētvides problēmas risinājumiem. 
Izstrādāts Rīgas vēsturiskā centra pilsētvides objekta teritorijas plānojums un 
arhitektoniskais risinājums. Pilotprojekti (ieskaitot kāda pilsētvides objekta vai 
teritorijas attīstības plānošanu (līdz detālplānojuma vai tehniskā projekta 
līmenim))

2015 3 gadi

16 3245
Mūzikas instrumentu papildināšana un atjaunošana 
profesionālajam pūtēju orķestrim „Rīga”

RV3 U3.4. 99 601,03 RD IKSD 99 601,03 Atjaunots instrumentu kopums, nodrošinot augstvērtīgu skanējumu 2014 7 gadi

17 1940
Kultūras centru un mūzikas un mākslas skolu vienotā datu 
pārraides tīkla izveidošana, mūsdienīga IT aprīkojuma 
iegāde  

RV3 U3.1. 967 552,83 RD IKSD 967 552,83
Rīgas pašvaldības kultūras centros nodrošināts kvalitatīvs un mūsdienīgs 
kultūras pakalpojums un mūzikas un mākslas skolās nodrošināts kvalitatīvs un 
mūsdienīgs mācību process

2014 3 gadi
RD ITC

18 3246
Sešu skaņas un gaismas sistēmu atjaunošana sešos Rīgas 
kultūras centros

RV3 U3.3. 213 430,77 RD IKSD 213 430,77
Rīgas pašvaldības kultūras centri aprīkoti ar augstvērtīgu kultūras pasākumu 
nodrošināšanai nepieciešamo skaņas un gaismas sistēmu

2014 6 gadi

19 3247 "Steinway" flīģeļu iegāde 6 Rīgas kultūras centriem RV3 U3.1. 853 723,09 RD IKSD 853 723,09
Nodrošināts augstvērtīgs instrumenta skanējums un iespējas piesaistīt augstas 
klases profesionāļus

2015 6 gadi

20 3248 "Steinway" flīģeļu iegāde 4 Rīgas mūzikas skolām RV3 U3.1. 569 148,72 RD IKSD 569 148,72
Nodrošināts augstvērtīgs instrumenta skanējums un augstvērtīgs mācību 
process

2015 4 gadi

21 3249
Tautas mūzikas instrumentu atjaunošana 20 folkloras 
ansambļiem un 7 kokļu ansambļiem

RV3 U3.5. 115 252,62 RD IKSD 115 252,62
Nodrošinātas iespējas Dziesmu un deju svētku procesa kvalitatīvai attīstībai, 
iedzīvotāju iesaiste un radoša brīvā laika pavadīšana

2015 6 gadi

22 3250
Mūzikas instrumentu atjaunošana 4 tautas mūzikas 
orķestriem un 5 pūtēju orķestriem

RV3 U3.5. 128 058,46 RD IKSD 128 058,46
Nodrošinātas iespējas Dziesmu un deju svētku procesa kvalitatīvai attīstībai, 
iedzīvotāju iesaiste un radoša brīvā laika pavadīšana

2016 5 gadi

23 3251
Tradicionālo amatu studiju aprīkojuma un darba rīku 
atjaunošana un papildināšana

RV3 U3.7. 220 545,13 RD IKSD 220 545,13
Nodrošinātas iespējas Dziesmu un deju svētku procesa kvalitatīvai attīstībai, 
iedzīvotāju iesaiste un radoša brīvā laika pavadīšana

2014 7 gadi

24 3252
Tradicionālo amata prasmju saglabāšana un attīstība Rīgas 
pilsētā (kursu, meistarklašu organizēšana Rīgas pilsētas 
iedzīvotājiem, nepieciešamo materiālu iegāde)

RV3 U3.7. 88 218,05 RD IKSD 88 218,05
Nodrošināts „atvērto durvju” princips, tā piesaistot pilsētas iedzīvotājus 
tradicionālo amatu apguves nodarbēs

2014 7 gadi

25 3253
Tautas tērpu atjaunošana un papildināšana koru, deju 
kolektīvu un folkloras kopu vajadzībām Dziesmu un deju 
svētku procesa nodrošināšanai

RV3 U3.5. 498 005,13 RD IKSD 498 005,13
Nodrošinātas iespējas Dziesmu un deju svētku procesa kvalitatīvai attīstībai, 
iedzīvotāju iesaiste un radoša brīvā laika pavadīšana

2014 7 gadi

26 3255

Dziesmu svētku procesa un tradicionālās kultūras 
izzināšana un popularizēšana, Rīgas un Latvijas kultūras 
pieredzes meistarklašu organizēšana sadarbībā ar Rīgas 
partnerpilsētām

RV3 U3.4. 99 601,03 RD IKSD 99 601,03
Nodrošinātas iespējas Dziesmu un deju svētku procesa kvalitatīvai attīstībai, 
iedzīvotāju iesaiste un radoša brīvā laika pavadīšana, ārvalstu iepazīstināšana ar 
latviešu nemateriālo kultūras mantojumu

2014 7 gadi

27 3254
Atbalsts dažādām radošajām apvienībām, biedrībām, 
radošajiem kvartāliem, stiprinot to kapacitāti, 
mērķprogrammas veidā

RV3 U3.9. 498 005,13 RD IKSD 498 005,13 Atbalstītas dažādas radošās institūcijas, attīstot kultūrvidi Rīgas pilsētā 2014 7 gadi
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28 3256
Atbalsts kultūras jomā dažādām latviešu diasporām 
ārvalstīs

RV3 U3.4. 199 202,05 RD IKSD 199 202,05 Atbalstītas dažādas latviešu diasporas kultūras jomā 2014 7 gadi

29 3200
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 1.slimnīca" Bruņinieku ielā 5 
infrastruktūras attīstība

RV6 U6.1. 15 793 877,10 RD LD 3 158 775,42 12 635 101,68

Uzlabota pakalpojumu kvalitāte un izmaksu efektivitāte, kā arī nodrošināta 
efektīvāka  energoresursu izmantošana. Saglabātas 850 darba vietas, kā arī 
izveidotas 30 jaunas darba vietas

2015 24 mēn.

30 3219

Rīgas pilsētas pašvaldības poliklīniku renovācija un 
rekonstrukcija (RPSIA „Torņakalna poliklīnika”; RPSIA 
„Iļģuciema poliklīnika”; RPSIA „Bērnu veselības centrs 
„Ķengarags””; RPSIA „Primārās veselības aprūpes centrs  
„Ziepniekkalns”"; RPSIA „Bolderājas poliklīnika")

RV6 U6.1. 7 114 359,05 RD LD 1 422 871,81 5 691 487,24

Nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu augstāka kvalitāte. 
Nodrošināta kvalitatīvāka un attīstītāka vide poliklīniku telpās un teritorijās. 
Izveidotas 10 jaunas darba vietas RPSIA „Bolderājas poliklīnika” rekonstrukcijas 
rezultātā

2014 36 mēn.

31 3201

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

RV7 U7.1. 14 228 718,11 RD LD 14 228 718,11

Nodrošināti labāki apstākļi SAC mītošajiem klientiem.  SAC izveidoti 
multifunkcionālāki, radītas iespējas izveidot jaunas darba vietas un attīstīt 
labāku pakalpojumu kvalitāti.  Pilnveidota SAC infrastruktūra  cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, lai nodrošinātu šo mērķa grupu ar kvalitatīvu aprūpi.  
Palielināts SAC darbinieku skaits par aptuveni 16%

2016 24 mēn.

32 3222
Rīgas patversmes sieviešu nodaļas Bārddziņu ielā 2 
rekonstrukcija un Rīgas patversmes vīriešu nodaļas 
Maskavas ielā 208 vides pieejamības uzlabošana (lifts)

RV7 U7.1. 2 134 307,72 RD LD 426 861,54 1 707 446,17 Saglabātas 11 darba vietas un izveidotas 6 jaunas darba vietas 2014 24 mēn.

33 3206
Rīgas pašvaldības  Bērnu un jauniešu multifunkcionālā 
rehabilitācijas centra revitalizācija Ādažos un esošo telpu 
renovācija BJC struktūrvienībās „Ziemeļi” un „Marsa gatve”

RV7 U7.1. 2 845 743,62 RD LD 569 148,72 2 276 594,90

Nodrošināta kvalitatīva un motivējoša vide iestāžu sabiedrības grupām. 
Apmierinātas konkrētas mērķa grupas vajadzības (piem., cilvēki ar īpašām 
vajadzībām), nodrošinot tos ar kvalitatīviem dzīves vides apstākļiem. 
Nodrošināta konkrētu teritoriju labiekārtošana, lai motivētu konkrētu sociālo 
mērķa grupu nodarboties, piem., ar sportu.

2014 24 mēn.

34 3208
Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām 
vajadzībām (Pārdaugavā)

RV7 U7.1. 996 010,27 RD LD 199 202,05 796 808,21

Izveidotas 15 jaunas darba vietas. Paaugstināta aprūpes pieejamība bērniem ar 
īpašām vajadzībām ģeogrāfiski nozīmīgā teritorijā. Nodrošināts šo mērķa grupu 
ģimenēm lielāks atbalsts, kā arī veicināta pašas mērķa grupas kvalitatīvāka 
integrācija

2015 18 mēn.

35 3205
Vides pieejamības uzlabošana pašvaldības sociālo 
pakalpojumu un veselības aprūpes sniedzējinstitūcijās

RV7 U7.2. 28 457 436,21 RD LD 5 691 487,24 22 765 948,97
Nodrošināta motivējoša vides pieejamība pie veselības aprūpes un sociālo 
pakalpojumu iestādēm, kas nodrošinās klientus ar kvalitatīvāku apkalpošanu, 
bet savukārt iestādes ar lielāku klientu skaitu

2014 48 mēn.

36 3016  Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas attīstība RV 8 U8.1.  3320 1 268 187,15 RPP 1 268 187,15
 Pilnveidota shematiski un savstarpēji papildinoša pilsētas videonovērošanas 
sistēma, uzstādītas 139 kameras

 2014  4 gadi

37  3229  Drošības pasākumi pie/uz ūdens RV8  U8.1 183 550,46  RPP 183 550,46
 Iegādātas 4 ūdens transporta vienības ar mērķi pastiprināt sabiedriskās kārtības 
un drošības uz ūdens kontroli

 2015 3 gadi

38  3230
 Policijas fiziskas klātbūtnes nodrošināšana visā pilsētas 
teritorijā

 RV 8 U8.2 1 020 544,85  RPP 1 020 544,85
 Iegādātas 45 auto un mototransporta vienības ar mērķi pastiprināt sabiedriskās 
kārtības efektivitāti un reaģēšanas ātrumu visā pilsētas teritorijā

 2015 3 gadi

39 3015  „Tūristu celiņš” RV 8 U8.1.  3016; 3320 135 348,79 RPP 135 348,79
 Videonovērošanas kameru uzstādīšana 11.novembra krastmalā no Rīgas 
pasažieru ostas līdz Akmens tiltam.
Veicināta drošība pilsētā. Uzlabots policijas darbinieku reaģēšanas ātrums

 2014 1 gads

40  1553
 Apgaismojuma ierīkošana  Krustpils ielā no dzelzceļa Rīga-
Ērgļi līdz Maskavas ielai

RV8 U8.1.
 3304 

(projektēšana)
441 132,95 RPA  „Rīgas gaisma” 441 132,95

Izbūvēts apgaismojums Krustpils ielā 
2015 1 gads

41  1990
Apgaismojuma ierīkošana Maskavas ielā no Taisnās ielas
 līdz pilsētas robežai 

RV8 U8.1.
 3303 

(projektēšana)
521 084,11 RPA  „Rīgas gaisma” 521 084,11

 Izbūvēts apgaismojums Maskavas ielā
2015 1 gads

42 1528
Ielu apgaismojuma kapitālais remonts Kurzemes 
prospektā no Slokas ielas līdz Kleistu ielai

RV8 U8.1.
 3310 

(projektēšana)
633 106,81 RPA  „Rīgas gaisma” 633 106,81

Rekonstruēts ielu apgaismojums 2400 metru ceļa posmā 
2016 1 gads

43 2395
Apgaismojuma izbūve Jaunciema gatves posmā no 
10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam

RV8 U8.1.
3305 

(projektēšana)
515 270,26 RPA  „Rīgas gaisma” 515 270,26

Ierīkots apgaismojums Jaunciema gatves posmā  
2015 2016

44 2942 Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās RV8 U8.1. 169 994,00 RD PAD 25 499,10 144 494,89
Veikta izpēte – izvērtēta situācija. Izstrādāta un ieviesta Rīcības programma.  
Izveidots sadarbības tīkls pieredzes apmaiņai, izstrādāta rokasgrāmata. 
Apmācīti profesionāļi. Mācību trauksmes vēsturiskās ēkās

2012 3 gadi
VUGD

45  3079  Ielu navigācijas sistēma Dārziņu apkaimē RV8 U8.1. 5 106,69 AI 5 106,69  Uzstādītas 67 ielu norādes  2014  1 gads  RD SD, RD PAD

46 3006 Mājokļu energoauditi 2013 RV9 U9.1. 3007 35 571,80 REA 35 571,80

Veikti enegoauditi ap 100 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. 
Informatīvie semināri un informatīvie materiāli par ēku energoauditiem un to 
tālāko virzību māju renovācijas veikšanai. Izvietota informācija RPA "Rīgas 
enerģētikas aģentūra" mājaslapā

2013 1 gads SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”

47 3007
Tehniskās paraugdokumentācijas izstrāde 12 tipveida 
daudzdzīvokļu māju renovācijai

RV9 U9.1. 3006 62 606,36 REA 62 606,36

Ņemot par pamatu 12 konkrētas pēc tipveida projektiem celtas mājas, izstrādāta
 nepieciešamā dokumentācija  (energoaudits, tehniskais apsekojums, renovācijas 
tehniskais projekts), kā paraugdokumentācija masveida pielietošanai. 
Renovācijas procesa aktivizēšana Rīgā, iesniegumu skaita strauja palielināšanās 
māju renovācijai

2013 1 gads RPA "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"

48 3115 Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcija RV9 U9.8. 5 426 548,51 RD PAD 813 982,28 4 612 566,23

Izveidots vienlīmeņa laukums, apvienojot vienotā telpā esošo ielu – Bāriņu ielas, 
Mārupes ielas, Nometņu ielas, Mazās Nometņu ielas un Zeļļu ielas daļas un 
krustojumus, kas ir telpiski piederīgi Āgenskalna tirgus laukumam.  Teritorijas 

rekonstrukcijas un labiekārtošanas platība ~12 743 m2

2014 2 gadi

RD SD

49 3116 Dižozolu ielas rekonstrukcija RV9 U9.8. 3 615 608,33 RD PAD 542 341,25 3 073 267,08
Veikta Dižozolu ielas teritorijas rekonstrukcija esošās ielas sarkano līniju 

robežās. Teritorijas rekonstrukcijas un labiekārtošanas platība: ~ 19 272 m2 2014 2 gadi
RD SD

50 2785 Pils laukuma rekonstrukcija RV9 U9.8. 1 707 446,17 RD PAD 256 116,93 1 451 329,25

Veikti nojaukšanas, sagatavošanas un zemes darbi. Izbūvēti ārējie 
elektroapgādes un apgaismojuma tīkli un ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli. Veikta laukuma ieseguma rekonstrukcija, satiksmes infrastruktūras 
uzlabošana,  mazo arhitektūras formu un gaismekļu uzstādīšana un teritorijas 
apzaļumošana

2015 2 gadi

51 2127
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas ēkas Rūpniecības ielā 21 
renovācija

RV9 U9.4. 56 914,87 ZI 56 914,87
Izbūvēta normatīvajām prasībām atbilstoša ventilācijas sistēma, uzlaboti 
apstākļi izpilddirekcijas darbiniekiem un apmeklētājiem

2014 1 gads

52 3150
Pļavnieku parks – jauno dzīvojamo daudzstāvu ēku 
rekreācijas telpa

RV9 U9.2. 924 866,68 AI 138 730,00 786 136,68
Labiekārtota rekriācijas teritorija starp Andreja Saharova ielu, Dravnieku ielu un 
Pļavnieku ielu

2014 3 gadi RD PAD, RD ĪD

53 3227
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas rekonstrukcija 
Ieriķu ielā 28, Rīgā

RV9 U9.4. 977 086,07 RD MVD 977 086,07
Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu 
labiekārtojuma un sanitārajām normām

2014 1 gads
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54 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma 
rekonstrukcija Aglonas ielā 35 k-1, Rīga (152 dzīvokļi) RV9 U9.4. 3 575 477,66 RD MVD 3 575 477,66

Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu 
labiekārtojuma un sanitārajām normām

2014 3 gadi

55 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma 
rekonstrukcija Prūšu ielā 25A, Rīgā (200 dzīvokļi)

RV9 U9.4. 4 079 373,48 RD MVD 4 079 373,48
Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu 
labiekārtojuma un sanitārajām normām

2014 3 gadi

56 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma 
rekonstrukcija Eduarda Smiļģa ielā 44, Rīgā  (120 dzīvokļi) 

RV9 U9.4. 3 057 751,52 RD MVD 3 057 751,52
Skārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu 
labiekārtojuma un sanitārajām normām

2014 3 gadi

57 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Dolomīta 
ielā 1, Rīgā, renovācija 

RV9 U9.4. 1 544 840,38 RD MVD 1 544 840,38
Skārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu 
labiekārtojuma un sanitārajām normām

2014 2 gadi

58 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma  Ziepju ielā 
11, Rīgā, rekonstrukcija

RV9 U9.4. 2 774 600,03 RD MVD 2 774 600,03
Skārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu 
labiekārtojuma un sanitārajām normām

2014 2 gadi

59 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma  Valmieras 
ielā 24, Rīgā, rekonstrukcija

RV9 U9.4. 42 686,15 RD MVD 42 686,15
Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu 
labiekārtojuma un sanitārajām normām

2014 2 gadi

60 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma  Ieriķu ielā 
2A, Rīgā, rekonstrukcija

RV9 U9.4. 3 064 865,88 RD MVD 3 064 865,88
Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu 
labiekārtojuma un sanitārajām normām

2015 2 gadi

61 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Ieriķu ielā 
2B, Rīgā, rekonstrukcija

RV9 U9.4. 3 537 259,32 RD MVD 3 537 259,32
Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu 
labiekārtojuma un sanitārajām normām

2015 2 gadi

62 3227
Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma  Viestura 
prospektā 73, Rīgā, rekonstrukcija

RV9 U9.4. 2 400 384,74 RD MVD 2 400 384,74
Sakārtotas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas atbilstoši mūsdienu 
labiekārtojuma un sanitārajām normām

2015 2 gadi

63 3232 Publisko tualešu būvniecība, t.sk. projektēšana RV9 U9.8. 540 691,29 RD MVD 540 691,29
Uzbūvētas publiskās tualetes 5 vietās – starp Slokas ielu un Bāriņu ielu, 
Mežaparkā Janševska prospektā, Viesturdārzā, Kungu ielā pie Grēcinieku ielas, 
Līvu laukumā, Nordeķu parkā

2014 1 gads

64 2477
Publiskās tualetes būvniecība skvērā Maskavas ielā 121B, 
Rīgā (bijušais ’’Siena tirgus’’)

RV9 U9.8. 138 730,00 AI 138 730,00 Paaugstināta vides kvalitāte. Tualetes izbūve kultūrvēsturiskā vidē 2014 1 gads

65 3089
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskā 
projekta izstrāde

RV10 U10.2. 3 871 065,05 RD PAD 1 935 532,52 1 935 532,52
Izstrādāts tehniskais projekts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posmam / 
Brīvības ielas dublierim

2013 2 gadi

66 3089
Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: 
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma 1. kārta (starta 
projekts)

RV10 U10.2. 154 654 775,73 RD PAD 23 198 217,43 131 456 558,30

Izbūvēts Brīvības ielas dublieris ar divām kustības joslām katrā virzienā, kas 
projektēts saskaņā ar standartu LVS 190-2:1999. Nodrošināta nepārtraukta 
satiksmes plūsma bez luksoforu objektiem. Samazinājies transportlīdzekļu ceļā 
pavadītais laiks un sastrēgumi Rīgā kopumā. Uzlabojies pilsētas centra un ostas 
teritoriju sasniedzamība Daugavas labajā krastā

2015 3 gadi

67  2669
Austrumu maģistrāles posma (Ieriķu iela – Vietalvas iela) 
izbūve

RV10 U10.2. 28 884 297,76 RD SD 4 268 615,43 24 615 682,32

Izbūvēta Austrumu maģistrāle, kas savieno Dienvidu tiltu ar perspektīvo 
Ziemeļu transporta koridoru.   Izveidots ērts pieslēgums ostas teritorijām.   
Izveidots Rīgas vēsturiskā centra apvedceļš un iespēja slēgt kravu transporta 
satiksmi uz Akmens tilta un 11.novembra krastmalā. Uzlabotas Rīgas pilsētas 
rajonu transporta infrastruktūras saiknes un mazināts maģistrālo ielu 
fragmentārais raksturs

 2014  2 gadi

68 2101 
Satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga-Skulte ar 
pievedceļiem (1.kārta) būvniecība

RV10  U10.2. 42 686 154,32 RD SD 6 402 923,15 36 283 231,17

Izbūvēts Austrumu maģistrāles savienojums ar pilsētas maģistrālo ielu tīklu. 
Nodrošināta piekļūšana ostas teritorijām Jaunmīlgrāvī, Kundziņsalā un 
Sarkandaugavā. Samazināta tranzīta satiksme caur Sarkandaugavas dzīvojamo 
rajonu par 80%

 2015  2 gadi

69 725

Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pārbūves 1.kārta, 
t.sk., tiltu pār Daugavu un Mazo Daugavu renovācija, Salu 
tilta kompleksa Zaķusalas posma lietusūdens novades un 
apgaismojuma renovācija

PRV11 U11.1. 21 343 077,16 RD SD 3 201 461,57 18 141 615,59 Veikta Salu tilta pār Daugavu un Mazo Daugavu rekonstrukcija 2014 1 gads

70 2705 Eksporta ielas izbūve PRV11 U11.1. 4 695 476,98 RD SD 4 695 476,98
Izbūvēta Eksporta iela posmā no Muitas ielas līdz Elizabetes ielai atbilstoši 
Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam. Sagatavota teritorija Rīgas 
ostas pasažieru termināļa būvniecībai

2014 1 gads

71 3162
Mežrozīšu ielas rekonstrukcija no Stūrmaņu ielas līdz ielas 
galam pie ēkas Nr.34

PRV11 U11.1. 227 659,49 RD SD 227 659,49
Rekonstruēta Mežrozīšu iela un nodrošināta piebraukšana pašvaldības 
dzīvojamai ēkai

2014 1 gads

72 2904 Caurteku rekonstrukcija PRV11 U11.1. 853 723,09 RD SD 853 723,09 Izbūvētas caurtekas astoņos objektos, samazināts teritoriju applūšanas risks 2014 2 gadi

73 3048
Lietus kanalizācijas kolektora Viestura prospektā 
būvniecība no Meža prospekta

PRV11 U11.1. 853 723,09 RD SD 853 723,09
Izbūvēts lietus kanalizācijas kolektors Viestura prospektā pie Meža prospekta 
un nodrošināta lietusūdens novadīšana piegulošajās teritorijās

2014 1 gads

74 3119
Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada deformācijas 
šuvju rekonstrukcija

PRV11 U11.1. 1 849 733,35 RD SD 1 849 733,35
Veikta Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada deformācijas šuvju 
rekonstrukcija

2015 1 gads

75 1738
Gājēju un velosipēdu ceļa „Vecmīlgrāvis-Vecāķi” posma 
Vecāķu prospektā no Kalngales ielas līdz Atlantijas ielai 
izbūve

PRV11 U11.4. 227 659,49 RD SD 227 659,49
Izbūvēts gājēju un velosipēdu ceļš un uzlabota satiksmes drošība Vecāķu 
prospektā no Kalngales ielas līdz Atlantijas ielai

2014 1 gads

76 3049 Ielejas ielas un Asnu ielas posma rekonstrukcija PRV11 U11.1. 498 005,13 RD SD 498 005,13
Veikta Ielejas ielas un Asnu ielas rekonstrukcija, nodrošināta piebraukšana Rīgas 
pilsētas līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā esošajiem zemesgabaliem

2015 1 gads

77 3161
Eiženijas ielas no Dzirciema ielas līdz Ķiršu ielai 
rekonstrukcija

PRV11 U11.1. 227 659,49 RD SD 227 659,49 Rekonstruēta Eiženijas iela, novērsta piegulošās teritorijas applūšana 2015 1 gads

78 2895
Jāņa Čakstes gatves no Ziepniekkalna ielas līdz Vienības 
gatvei būvniecības tehniskā projekta izstrāde

PRV11 U11.1. 3 414 892,35 RD SD 3 414 892,35
Izstrādāts tehniskais projekts Jāņa Čakstes gatves no Ziepniekkalna ielas līdz 
Vienības gatvei izbūvei

2015 3 gadi

79 2428 Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas rekonstrukcija PRV11 U11.1. 9 960 102,67 RD SD 9 960 102,67
Veikta Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas un to inženierkomunikāciju 
rekonstrukcija

2016 2 gadi

80 829
Jaunu ielu izbūve Juglā, kvartālā starp Juglas ielu, Murjāņu 
ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas 
ezeru

PRV11 U11.1. 4 126 328,25 RD SD 4 126 328,25
Veikta jaunu ielu izbūve Juglā, nodrošināta piebraukšana Rīgas pilsētas 
līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā esošajiem zemesgabaliem

2016 2 gadi

81 1741
Gājēju un velosipēdu ceļa „Centrs-Ķengarags-Rumbula-
Dārziņi” izbūve

PRV11 U11.4. 3 841 753,89 RD SD 3 841 753,89
Izbūvēts gājēju un velosipēdu ceļš gar Daugavas krastmalu no pilsētas centra 
līdz Dārziņiem 17 km garumā. Sakārtota krastmalas teritorija, izveidotas 
labiekārtotas atpūtas vietas, ierīkots apgaismojums

2016 2 gadi

82 2796
Lietusūdens kanalizācijas kolektora remonts Kārļa Ulmaņa 
gatvē

PRV11 U11.1. 4 268 615,43 RD SD 4 268 615,43
Veikts lietus ūdens kanalizācijas kolektora remonts Kārļa Ulmaņa gatvē no 
Upesgrīvas ielas līdz izlaidei Mārupītē un nodrošināta tā atbilstoša 
funkcionēšana

2016 3 gadi
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83 3047
Lietusūdens kanalizācijas pārplūžu kolektora izbūve 
Krasta ielā

PRV11 U11.1. 284 574,36 RD SD 284 574,36
Izbūvēts lietusūdens kanalizācijas pārplūžu kolektors Krasta ielā 5 un 
nodrošināta lietusūdens novadīšana, kas samazina applūšanas risku Krasta ielā

2016 1 gads

84 1688
Stirnu ielas lietusūdens kanalizācijas  sūkņu stacijas 
likvidācija un pašteces tuneļkolektora Dn1500mm, 
L=2380m, izbūve

PRV11 U11.1. 4 126 328,25 RD SD 4 126 328,25

Jauna pašteces kolektora Dn1500mm izbūve no Stirnu ielas kanalizācijas sūķņu 
stacijas līdz Šmerļupītei. Ievērojams elektroenerģijas patēriņa samazinājums. 
Lietus notekūdeņu pārsūknēšanai nav jāizmanto elektroenerģija. Lielāks 
sistēmas drošums, jo notekūdeņi tiek transportēti pašteces ceļā. Nav 
nepieciešams uzturēt un remontēt kanalizācijas sūķnu staciju, tuneļkolektora 
ekspluatācija ir vienkāršāka

2016 3 gadi

85 3306
Elektrotransporta kustības nodrošināšana Skanstes ielā – 
jaunas tramvaja līnijas izbūve un jaunu zemās grīdas 
tramvaju iegāde

PRV 11 U11.3 128 058 462,96 RP SIA „Rīgas satiksme”
Atbilstoši piešķirtajam ES 

finansējumam
Atbilstoši piešķirtajam 

ES finansējumam

Izbūvēta jauna tramvaja līnija, iekļaujot to esošajā maršrutu tīklā un 
rekonstruēta esošā tramvaja infrastruktūra  7 km, iegādāti zemās grīdas 

tramvaji un speciāli tehniskie līdzekļi sliežu ceļa un kontakttīkla uzturēšanai
2014 Līdz 2020

86 3327  Autobusu iegāde PRV 11 U11.3 75 808 297,90 RP SIA „Rīgas satiksme” 75 808 297,90

Iegādāti vismaz 175 jauni autobusi ar videi draudzīgām tehnoloģijām, 
paplašināts maršrutu tīkls, kā arī atbilstoši MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.599 

„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 
personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem 

bērniem (tajā skaitā ar bērnu ratiem) pielāgots sabiedriskais transports un 
infrastruktūra

2012*
*Iepirkuma 
publikācijas 

datums

10 gadi

87 3326 Trolejbusu iegāde PRV 11 U11.3 131 646 134,63 RP SIA „Rīgas satiksme” 131 646 134,63

Iegādāti vismaz 125 jauni trolejbusi ar videi draudzīgām tehnoloģijām, 
paplašināts maršrutu tīkls, kā arī atbilstoši MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.599 

„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 
personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem 

bērniem (tajā skaitā ar bērnu ratiem) pielāgots sabiedriskais transports un 
infrastruktūra

2012*
*Iepirkuma 
publikācijas 

datums

10 gadi

88 3328 Tramvaju iegāde PRV 11 U11.3 125 212 719,34 RP SIA „Rīgas satiksme” 125 212 719,34

Iegādāti jauni tramvaji ar videi draudzīgām tehnoloģijām, paplašināts maršrutu 
tīkls, kā arī atbilstoši MK 28.08.2012.  noteikumiem Nr.599 „Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” personām ar 
funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tai 

skaitā ar bērnu ratiem) pielāgots sabiedriskais transports un infrastruktūra.

2014 4 gadi

89 2605

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana 
Mārupē 2013.-2014.g.

RV12 U12.7.

25 540 517,70

SIA „Rīgas ūdens”

8 324 861,55 13 373 089,79 3 842 566,35

Nodrošināta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
pieejamība vairāk nekā 97,9% Rīgas iedzīvotāju. Dzeramais ūdens atbilstošs 
Eiropas Padomes 03.11.1998. direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti 
prasībām un MK 29.04.2003. noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

2012 3 gadi

90 2605

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana 
Katlakalnā 2013.-2014.g.

RV12 U12.7.

8 143 325,88

SIA „Rīgas ūdens”

2 654 294,80 4 263 868,73 1 225 162,35

Nodrošināta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
pieejamība vairāk nekā 97,9% Rīgas iedzīvotāju. Dzeramais ūdens atbilstošs 
Eiropas Padomes 03.11.1998. direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti 
prasībām un MK 29.04.2003. noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

2012 3 gadi

91 2605

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana 
Bolderājā 2013.-2014.g.

RV12 U12.7.

5 187 208,67

SIA „Rīgas ūdens”

1 690 755,89 2 716 037,47 780 415,31

Nodrošināta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
pieejamība vairāk nekā 97,9% Rīgas iedzīvotāju. Dzeramais ūdens atbilstošs 
Eiropas Padomes 03.11.1998. direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti 
prasībām un MK 29.04.2003. noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

2012 3 gadi

92 2605

Ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā projektēšana un 
izbūve 2013.-2015.g.

RV12 U12.7.

11 072 067,03

SIA „Rīgas ūdens”

11 072 067,03

Nodrošināta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
pieejamība vairāk nekā 97,9% Rīgas iedzīvotāju. Dzeramais ūdens atbilstošs 
Eiropas Padomes 03.11.1998. direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti 
prasībām un MK 29.04.2003. noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

2012 3 gadi

93 2605

Citi izdevumi (būvuzraudzība un autoruzraudzība, PVN)

RV12 U12.7.

827 782,71

SIA „Rīgas ūdens”

166 305,26 267 154,14 394 323,31

Nodrošināta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
pieejamība vairāk nekā 97,9% Rīgas iedzīvotāju. Dzeramais ūdens atbilstošs 
Eiropas Padomes 03.11.1998. direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti 
prasībām un MK 29.04.2003. noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

2012 3 gadi

94 2719
Pašvaldības dzīvojamo māju pievienošanas pilsētas 
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 
projektēšana un izbūve

RV12 U12.7. 27 063 021,84 RD MVD 27 063 021,84

Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi – nodrošināts kvalitatīvs dzeramais ūdens, 
ievērojami samazināts maksājums par kanalizācijas pakalpojumu, kvalitatīvāka 
un videi draudzīgāka ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu tehniskā stāvokļa 
uzturēšana un uzlabošana, ilgtspējīgas pašvaldības dzīvojamo māju 
apsaimniekošanas pilnveidošana. Mazināts vides piesārņojuma ar kanalizācijas 
notekūdeņiem 

2014 5 gadi
SIA „Rīgas ūdens”,

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”

95 2549
Pašvaldības dzīvojamo māju ūdensapgādes sistēmu 
rekonstrukcija ar ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu 
uzstādīšanu (saistībā ar CSP likvidēšanas programmu)

RV12 U12.7. 3 005 714,25 RD MVD 3 005 714,25
Pabeigta AS "Rīgas siltums" uzsāktās centrālo siltuma punktu likvidācijas 
programmas pēdējā 3.kārta Rīgā. Nodrošināta kvalitatīva aukstā ūdens apgāde 
(pamatpakalpojums) un spiediens Rīgas pašvaldības dzīvojamās mājās

2014 4 gadi
SIA „Rīgas ūdens”,

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”

96 2948
Videi draudzīgo informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju tīkls "GreenITNet"

RV13 U13.1. 3037 203 733,39 REA 30 560,01 173 173,37

Projekta rezultāti ļaus sasniegt jaunu pakāpi energoefektivitātes panākšanā un 
veicināt CO₂ emisiju samazināšanu. Tiek apzināti pasākumi ieviešanai ceļā uz 
viedās pilsētas statusu

2012 2 gadi

Vadošā organizācija – Rīgas 
pilsētas pašvaldība – REA 

(Latvija), sadarbības partneri – 
Romas municipalitāte (Itālija), 

Lundas universitāte/Klasteris 55 
(Zviedrija), GreenIT Amsterdamas 
reģions (Nīderlande), Barselonas 
tirdzniecības kamera (Spānija), 
Mančestras pilsētas pašvaldība 

(Lielbritānija), Maltas Inteliģentās 
enerģijas vadības aģentūra, BSB-

Biznesa atbalsta centrs SIA Kranjā 
(Slovēnija), Čenstohovas reģionālā 

attīstības aģentūra (Polija), 
Katānijas pilsēta (Itālija)

Atbildīgā 

iestāde

Finanšu instruments  (euro)
Projekta plānotie 

darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji

Plānotais 
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Nr.p.k.
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97 3037
Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu 
attīstības plānošanai STEP UP RV13 U13.1.

2947
2948

241 804,19 REA 20 000,00 221 804,19

Izstrādāts jauns Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2014.-
2020.gadam ar integrētām viedās pilsētas pazīmēm. Jaunā rīcības plāna 
vadlīnijas tiks nodotas citām Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Beļģijas, Lielbritā-
nijas, Vācijas u.c. Eiropas valstu pilsētām, kā arī Eiropas Komisijai enerģētikas 
politikas tālākai attīstībai

2012 3 gadi

Vadošā organizācija – Glāzgovas 
Stratklaidas 

universitāte (Lielbritānija), 
sadarbības partneri – Glāzgovas 

municipalitāte (Lielbritānija), 
Gentes municipalitāte (Beļģija), 

Gēteborgas municipalitāte 
(Zviedrija), Rīgas pilsētas 

pašvaldība - REA (Latvija), 
energokompānija „Scottish Power” 

(Lielbritānija), energokompāniju 
apvienība „ EANDIS” (Beļģija), 
Tehniskās izpētes institūts SP 

(Zviedrija), Gēteborgas īpašuma 
attīstības kompānija „Älvstranden 

Utveckling” (Zviedrija), 
Enerģētikas pētījumu centrs VITO 

(Nīderlande), Rīgas Tehniskā 
universitāte (Latvija), AS 

„Swedbank” (Latvija), Latvijas 
Pašvaldību savienība

98 2622
Rīgas pilsētas degradētās teritorijas Torņakalnā
 revitalizācija 

RV14 U14.1. 6 089 064,66 RD PAD 913 358,49 5 175 706,17
Izbūvēti: ūdensapgādes tīkli ar dažādiem DN, sadzīves kanalizācijas tīkli ar 
dažādiem DN, lietusūdens kanalizācijas tīkli, siltumapgādes tīkli, I tipa iela, II 
tipa iela

2014 3 gadi

99 3052
Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Rīgas pilsētas 
izgāztuves  Augusta Deglava ielā  Nr.01944/675/PV 
rekultivācija

RV14 U14.2. 8 452 874,49 RD PAD 4 226 437,24 4 226 437,24 Sagatavoti projekta pavaddokumenti (tehniskā projekta izstrāde). Izgāztuves 
rekultivācijas būvdarbi un izveidots gruntsūdeņu monitoringa urbums

2013 3 gadi

100 1719 Rīgas pilsētas atkritumu izgāztuves "Kleisti" rekultivācija RV14 U14.2. 1 671 906,68  RD MVD 835 953,34 835 953,34
Rekultivēta slēgtā sadzīves atkritumu izgāztuve Kleistu ielā, sakopta teritorija  
4,5 ha platībā

2013  2 gadi

101 1622
Jauno ebreju kapu kantora ēkas izbūve un teritorijas 
rekonstrukcija

RV14 U14.5. 528 676,56 RD MVD 528 676,56
Pārplānota esošā kantora ēka (282,4 m2), piemērojot telpas kapsētas 
saimniecības vajadzībām. Uzlaboti darba apstākļi kapsētas darbiniekiem un 
uzlabota apmeklētāju apkalpošanas kultūra. Jauno ebreju kapu kantora ēkā 
ierīkota ūdensapgāde un kanalizācija, kā arī nomainīts ēkas jumts un ēkas fasāde

2014 12 mēn.

102 2213 Bolderājas kapu paplašināšana, 2.būvniecības kārta RV14 U14.5. 142 287,18 RD MVD 142 287,18
Bolderājas kapi paplašināti par ~4 ha, izveidoti ceļi, sadalīti un izveidoti sektori 
un laukumi atkritumu konteineriem. Sagatavotas ūdens ņemšanas vietas

2014 12 mēn.

103 3124 Bolderājas kapu paplašināšana, 3.kārta RV14 U14.5. 142 287,18 RD MVD 142 287,18
Bolderājas kapos paplašināta teritorija 6 ha platībā. Paplašinātajā teritorijā 
izbūvēti ceļi, izveidoti sektori, kā arī izveidotas ūdens ņemšanas vietas un vietas 
atkritumu konteineru novietošanai

2014 12 mēn.

104 2862 Jaunciema, Bolderājas un Pļavnieku kapu digitalizācija RV14 U14.5. 207 739,28 RD MVD 207 739,28
Sakārtota triju Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu saimniecība, kas nodrošinās 
operatīvu informācijas ieguvi par apbedījumiem un kapavietām Rīgas pilsētas 
pašvaldības kapsētās.

2014 12 mēn.

105 2591 Hapaka grāvja (Kleistos) krasta aizsargnostiprinājumi RV14 U14.4. 347 749,87 RD MVD 347 749,87
Nostiprināts Hapaka grāvja stāvkrasts 1 km garumā un  paveikti Hapaka 
piekrastes teritorijas labiekārtošanas darbi. Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi 
un dabas ainava

2014 3 gadi

106 2947 Ilgtspējīga pilsētas mobilitāte. SUM Project RV15 U15.5. 3037 91 960,01 REA 13 794,00 78 166,00

Projekta rezultāti ļaus sasniegt jaunu pakāpi energoefektivitātes panākšanā un 
veicināt CO₂ emisiju samazināšanu. Tiek apzināti pasākumi ieviešanai ceļā uz 
viedās pilsētas statusu

2012 2 gadi

Vadošā organizācija - Vigo 
municipalitāte (Spānija), 

sadarbības partneri – Mursijas 
reģionālā enerģētikas aģentūra 

(Spānija), Algarves reģionālā 
enerģētikas un vides aģentūra 

(Portugāle), Mesīnas municipalitāte 
(Itālija), Emilijas reģionālā 

municipalitāte (Itālija), Rīgas 
pilsētas pašvaldība - REA (Latvija), 
Katovices pilsēta (Polija), Vracas 
municipalitāte (Bulgārija), Sofijas 

municipalitāte (Bulgārija), 
Pazardžikas reģionālā enerģētikas 

aģentūra (Bulgārija), Amjēnas 
municipalitāte (Francija), Skones 

vietējo pašvaldību asociācija 
(Zviedrija), Ziemeļaustrumu 

enerģētikas aģentūra (Zviedrija), 
Eseksas grāfistes dome 

(Lielbritānija).

107 3225 Anniņmuižas kultūras un atpūtas parka izveide RV15 U15.1. 597 606,16 PI 119 521,23 478 084,93

Teritorija attīrīta no dažāda veida atkritumiem, nojauktas vidi degradējošas 
būves, ierīkota gājēju taka, atjaunoti  apstādījumi un zāliens. Ierīkotas atpūtas 
vietas  – soliņi, aktīvo kustību trenažieri, uzstādītas bērnu rotaļu konstrukcijas. 
Veselīgs un fiziski aktīvs dzīvesveids Rīgas apkaimes teritorijā

2014 2 gadi  RD ĪD,  RD MVD

108 2743
Rīgas zooloģiskā dārza attīstība –
 Āfrikas savanna būvniecība

RV15 U15.1. 2 999 473,54 RD PAD 449 920,60 2 549 552,93
Izbūvēta: putnu māja ar putnu aploku, zebru, antilopju, strausu, surikātu māja ar 
aplokiem, huzārpērtiķu un pušķausu cūku māja ar baseinu un salu. 
Labiekārtojums un inženierkomunikācijas 

2015 2 gadi Rīgas Nacionālais zooloģiskais 
Dārzs

109 2687
Grīziņkalna un tam piegulošā Miera dārza teritorijas
revitalizācija

RV15 U15.1. 7 496 091,37 RD PAD 1 124 414,49 6 371 676,88
Revitalizēts Ziedoņdārzs, Grīziņkalna parks un Miera dārzs, rekonstruētas 7 
ielas. Veikta apgaismojuma rekonstrukcija 9 ielām

2011 4 gadi
AI

110 3085
Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” 
(CoHaBit)

RV15 U15.2. 541 129,45 RD PAD 162 338,83 378 790,62

Aktualizēts dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāns. Veikta sugu un 
biotopu inventarizācija. Organizētas sabiedriskās apspriešanas un pieredzes 
apmaiņas vizīte. Iegādāts aprīkojums pļavu apsaimniekošanai. Veikti 
labiekārtošanas darbi. Izbūvētas gājēju takas, auto stāvlaukumi, sabiedriskās 
tualetes, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas. Izdoti bukleti, izveidota projekta 
mājaslapa un izstrādāts Life+ darbības plāns

2014 4 gadi
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111 597 Vecāķu pludmales labiekārtošana RV15 U15.1. 128 058,46 ZI 128 058,46 Ierīkoti divi jauni bērnu rotaļlaukumi un divi jauni spēļu laukumi 2015 2 gadi

112  3233
 Daugavas krastmalas labiekārtojums ar tehnisko būvju 
rekonstrukciju Dārziņu apkaimes teritorijā

RV15 U15.1. 45 531,90 AI 6 829,78 38 702,11  Labiekārtota rekreācijas teritorija pie Daugavas 2014 2 gadi  RD PAD, RD MVD

113 3149
Strūgas – Maskavas forštates teritorijas labiekārtojums 
visām paaudzēm

RV15 U15.1. 284 574,36 AI 42 686,15 241 888,21
Labiekārtota kultūrvēsturiska teritorija Rīgas vēsturiskajā centrā ar 
multifunkcionālām aktivitātēm

2014 3 gadi RD PAD, RD ĪD

114 865 Māras dīķa apstādījumu rekonstrukcija RV15 U15.1. 1 229 008,37 RD MVD 1 229 008,37

Labiekārtota  Māras dīķa teritorija pie Mārupes ielas un uzbūvēta Dārznieka 
māja ar sabiedriskajām tualetēm. Projekts veikts kārtās -2008.gadā pieņemta 
ekspluatācijā I kārta, 2009.gadā noslēgts līgums par II kārtas izbūvi (platība 67 
545 m²) un uzsākta izpilde. III kārta -  23 479 m². (teritorijas labiekārtošanas 
darbi pie Mārupes ielas un Dārznieku mājas jaunbūve  ar integrētajām 
sabiedriskajām tualetēm - akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē ar reģistrācijas 
Nr.907 (apbūves laukums 234 m²))

2014 1 gads

115 1617 Kobes dārza izveide RV15 U15.1. 640 292,31 RD MVD 640 292,31
Iztīrīts un izbūvēts dīķis, izbūvētas ārējās komunikācijas, izveidots japāņu dārzs 
ap dīķi Kobes dārzā, veikti  Kobes dārza labiekārtošanas un ierīkošanas darbi 2014 3 gadi

116 1874 Upesgrīvas ielas novadgrāvja atjaunošana RV15 U15.4. 136 168,83 RD MVD 136 168,83 Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un dabas ainava. Kopējais garums 1300 m 2014 3 gadi

117 1453 Beberbeķu, Krotes ielas  novadgrāvja atjaunošana RV15 U15.4. 113 118,31 RD MVD 113 118,31 Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un dabas ainava. Kopējais garums 1300 m 2014 1 gads

118 2237 Zolitūdes ielas novadgrāvju sistēmas  atjaunošana RV15 U15.4. 233 726,62 RD MVD 233 726,62 Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un dabas ainava. Kopējais garums 4200 m 2014 3 gadi

119 2336
Piķurgas  pārtīrīšanas I kārta, Šķērsielas grāvju 
atjaunošana

RV15 U15.4. 126 635,59 RD MVD 126 635,59 Uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstākļi un dabas ainava. Kopējais garums 2100 m 2014 2 gadi

120 2335 Piķurgas pārtīrīšanas II kārta RV15 U15.4. 18 497,33 RD MVD 18 497,33
Piķurga attīrīta no dibennogulumiem un apauguma un nostiprināta krasta līnija, 
apzaļumota teritorija - 860 m. Uzlabota Rīgas pilsētas ūdensobjektu ūdens 
kvalitāte

2014 1 gads

121 2096 Šķērsielas grāvju atjaunošana RV15 U15.4. 102 162,20 RD MVD 102 162,20
Pārtīrīts Šķērsielas grāvis visā garumā, iztīrītas tā caurtekas - 860 m. Uzlaboti 
iedzīvotāju dzīves apstākļi un dabas ainava

2014 1 gads

122 879
Pleskodāles un Šampētera apvidus galveno grāvju 
atjaunošana

RV15 U15.4. 316 727,00 RD MVD 316 727,00
Iztīrītas grāvju gultnes 5 km garumā, nodrošinot grāvju dziļumu 1,1 - 1,3 m. 
Sagatavota noteka 350 ha platību nosusināšanai. Uzlaboti iedzīvotāju dzīves 
apstākļi un pilsētas vide

2014 3 gadi

123 2089 Bišumuižas upītes rekonstrukcija RV15 U15.4. 96 755,28 RD MVD 96 755,28 Pārtīrīts grāvja posms 2100 m garumā. Bišumuižas upītes rekonstrukcija 2014 1 gads

124
 
Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" attīstība RV15 U15.1. 59 974 046,82 SIA "Rīgas meži" 0,00 59 974 046,82

Realizēta kultūras un atpūtas parka „Mežaparks”attīstības programma un 
lokālplānojums

2014 6 gadi Rīgas pilsētas pašvaldība

125
Parku revitalizācija (Dzegužkalna atpūtas parks, 
Anniņmuižas parka izveide, Viesturdārza, Jaunatnes dārza, 
Aldara parka revitalizācija)

RV15 U15.1. 11 667 548,85 SIA "Rīgas meži" 0,00 11 667 548,85 Atjaunoti un no jauna izveidoti projektā norādītie pilsētas parki 2015 2 gadi Rīgas pilsētas pašvaldība

126
Kritušo lapu un zaļo atkritumu kompostēšanas laukumu 
izveidošana

RV15 U15.1. 668 749,75 SIA "Rīgas meži" 0,00 668 749,75
Nodrošināta iespēja izmantot centralizētus zaļo atkritumu kompostēšanas 
laukumus, atbrīvojot no tiem pilsētas parkus un nodrošinot šo pakalpojumu arī 
pilsētas iedzīvotājiem

2015 2 gadi Rīgas pilsētas pašvaldība

127 3138

Rīgas pilsētas dalība projektā „Pilsētvides ilgtspējīga
 atjaunošana” Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības 
zonas teritorijas plānojuma īstenošanas programmas 
izstrādes ietvaros

RV19 U19.4. 65 000,00 RD PAD 13 000,00 52 000,00

Izstrādāta Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 
atjaunošanas un pārvaldības stratēģija, kā arī jauni, inovatīvi instrumenti, kas 
nodrošinās jaunu pieeju pilsētvides veidošanai un tās vadībai, uzlabojot 
pilsētvides vadības efektivitāti

2012 2 gadi

128 2946 
Baltijas metropoļu zīmola un Baltijas jūras reģiona 
identitātes veidošana / ONE BSR 

RV18; RV10 U2.5.
BaltMet Brand 
(PVS ID 2680) 

145 999,45  RD Ārlietu pārvalde 21 899,42 124 100,03 - -

1. BJR konsultatīvās padomes izveide talantu piesaistei un starptautiskās 
sadarbības veicināšanai 2. BJR kā vienota tūrisma galamērķa popularizēšana ASV 
un Japānas tirgos. 3. Sadarbības veicināšana starp tūroperatoriem BJR un ASV, 
Japānā kopīgu tūrisma ceļojumu pakešu izveidi. 4. Uzņēmēju un investoru 
delegāciju vizītes. 5. Vienotas platformas izveide starptautisko talantu apmaiņas 
programmām un starptautiskajiem studentu centriem

 2012
26 mēn. un 

30 d.

Helsinki, Varšava, Stokholma, 
Culminatum Innovation Oy 

(Somija), Baltic Development 
Forum, Greater Helsinki 

Promotion, Svenska Institutet, 
Hamburg Tourismus GmbH, Ars 
Baltica, Gdaņskas Ekonomiskās 

attīstības aģentūra, Helsinku 
universitāte, PRAXIS, ScanBalt, 

Vidzemes augstskola, ESA, Forum 
Virium Helsinki 

129 3319  Policijas individuālā ekipējuma pilnveidošana  RV8  U8.2 123 960,59  RPP 123 960,59
 90 individuālo videokameru iegāde ar mērķi nodrošināt preventīvo darbu un 
pierādāmo apstākļu fiksāciju

 2014  4 gadi

130  3320
 Pilsētas videonovērošanas centra pilnveidošana un 
attīstība

 RV8  U8.1  3016; 3015 384 331,90  RPP 384 331,90
 Pilsētas videonovērošanas centra serveru kompleksa (telpas) vispārēja 
modernizācija, atjaunojot un palielinot videonovērošanas centra tehnisko 
iekārtu kapacitāti

 2015  1 gads

131  3298
 Juglas kanāla malas rietumu puses rekonstrukcija posmā 
no Vidzemes alejas 1 līdz Brīvības gatvei 417

RV15  U15.1. 1 138 887,94 ZI 1 138 887,94

1. Veikta Juglas kanāla rietumu krasta izpēte.
2. Izstrādāts kanāla krasta stiprinājuma projekts.
3. Izstrādāts kanāla krasta labiekārtojuma projekts.
4. Veikta Juglas kanāla kreisā krasta nostiprināšana.
5. Atjaunotas 4 noejas kāpnes uz promenādi.
6. Atjaunota promenādes atbalsta siena.
7. Izveidots 1 bērnu rotaļlaukums.
8. Izveidota labiekārtota krasta promenāde.
9. Izveidota 1 atpūtas vieta.
Izveidota 1 makšķerēšanas vieta.

 2014  33 mēn. RD MVD

132 2382

Eiropas komunikāciju tīklu projekta "Rīgas pilsētas un 
Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā" ietvaros „Rīgas 
brīvostas savienojuma ar Via Baltica dienvidu ievadu Rīgā 
(Raņķa dambja un Vienības gatves, Mūkusalas ielas 
savienojums)

PRV11 U11.2 - 152 247 283,74 RD SD 21 414 220,75 130 833 062,99 - -

1. Pilnveidots pilsētas mazais transporta loks un izveidots tā savienojums ar 
maģistrālajiem ievadiem Rīgā - Vienības gatvi un Mūkusalas ielu.          
2. Izveidota pamatinfrastruktūra Torņakalna jaunā pilsētas centra attīstībai.                          
3. Uzlabota satiksmes organizācija Uzvaras bulvārī, izveidotas sabiedriskā 
transporta joslas, paplašināta brauktuve un ietves

2016 2 gadi

133 3324
Akmens tilta kreisā krasta satiksmes pārvada gājēju un 
velosipēdu ceļa izbūve savienošanai ar Uzvaras bulvāri un 
nobrauktuves tuneļa rekonstrukcija

PRV11 U11.4 - 99 601,03 RD SD 99 601,03 - -
Gājējiem un velobraucējiem nodrošināts ērts Akmens tilta kreisā krasta 
savienojums ar Uzvaras bulvāri. Veikta tuneļa renovācija. Uzlabota satiksmes 
drošība Akmens tilta nobrauktuvē uz Mūkusalas ielu

2014 1 gads

134 3297 Veloceļa „Imanta-Bolderāja-Vakarbuļļi ” izbūve PRV11 U11.4 - 3 414 892,35 RD SD 3 414 892,35 - -
Izbūvēts veloceļš no Imantas uz Vakarbuļļiem. Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un 
viesim izveidota droša un ērta nokļūšana ar velosipēdiem uz pilsētas pludmali

2014 3 gadi

135 2894 Veloceļa „Centrs-Ziepniekkalns” izbūve PRV11 U11.4 - 1 849 733,35 RD SD 1 849 733,35 - - Izbūvēts veloceļš no Centra uz Ziepniekkalnu 2014 3 gadi
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136 3322 Satiksmes tuneļa izbūve starp Imantu un Zolitūdi PRV11 U11.1. - 14 513 292,47 RD SD 14 513 292,47 - -

Izbūvēts satiksmes tunelis, kas savieno Anniņmuižas bulvāri ar Anniņmuižas 
ielu, ievērojami uzlabojot Imantas un Zolitūdes mikrorajonu pieejamību un 
atslogojot esošo dzelzceļa pārbrauktuvi Zolitūdes ielā. Izbūvējot savienojumu, 
tiek nodrošināta iespēja uzlabot sabiedriskā transporta kustību. Uzlabota 
satiksme gājējiem un velobraucējiem

2014 4 gadi

137 3323
Gājēju tuneļa no krastmalas uz Vecrīgu un no Rīgas 
Centrāltirgus uz dzelzceļa staciju renovācija

PRV11 U11.4 - 768 350,78 RD SD 768 350,78 - - Veikta gājēju tuneļu renovācija 2014 2 gadi

138 3330
Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra Torņakalna 
stacijas ēkā izveide (Komunistiskā terora upuru 
memoriāla Torņakalnā 3.kārtas būvniecība)

RV3 U3.2. 865 106,06
RPA „Rīgas pieminekļu 

aģentūra”
865 106,06

1. Torņakalna stacija ir pārņemta Rīgas domes īpašumā.
2. Torņakalna stacijā ir ierīkoti:
- izstāžu zāle;
- informācijas zāle par represijām saistībā ar Torņakalna stacijas ēku;
- semināru telpa;
- tūrisma informācijas birojs.
3. Atvērts kultūras un izglītības centrs.

2014-2015
19 mēn. un  

30 d. 

139 3304
 Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana Krustpils ielā no 
Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai

RV8 U8.1.
 1553 

(būvniecība)
27 970,81 RPA „Rīgas gaisma” 27 970,81  Sagatavots projekts 2014 1 gads

140 3303
 Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana Maskavas ielā no 
Taisnās ielas līdz pilsētas robežai

RV8 U8.1.
1990 

(būvniecība)
33 259,63 RPA „Rīgas gaisma” 33 259,63  Sagatavots projekts 2014 1 gads

141  3310
 Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projektēšana 
Kurzemes prospektā no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei

RV8 U8.1.
1528 

(būvniecība)
45 026,78 RPA „Rīgas gaisma” 45 026,78  Sagatavots projekts 2015 1 gads

142 3305
Apgaismojuma izbūves projektēšana Jaunciema gatvē no 
Jaunciema 10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam

RV8 U8.1.
2395 

(būvniecība)
37 528,24 RPA „Rīgas gaisma” 37 528,24  Sagatavots projekts 2014 1 gads

143 3299 Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālais remonts RV8 U8.1.
3301 

(projektēšana)
206 867,06 RPA „Rīgas gaisma” 206 867,06 Nomainīti 2550 m kabeļa, 40 apgaismojuma balsti un 80 gaismas ķermeņi 2014 1 gads

144 3300
Ielu apgaismojuma kapitālais remonts Kārļa Ulmaņa gatvē 
no Vienības gatves līdz Lielirbes ielai  

RV8 U8.1.
3302 

(projektēšana)
721 249,45 RPA „Rīgas gaisma” 721 249,45

Nomainīti 260 gaismas ķermeņi un rekonstruēts ielu apgaismojums 12 450 m 
garā posmā

2014 1 gads

145 3313
Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana Jūrmalas 
gatvē no dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes ielai

RV8 U8.1.
3312 

(būvniecība)
21 552,24 RPA „Rīgas gaisma” 21 552,24  Sagatavots projekts 2015 1 gads

146 3312
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Jūrmalas gatvē no 
dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes ielai

RV8 U8.1.
3313 

(projektēšana)
314 305,27 RPA „Rīgas gaisma” 314 305,27

Nomainīti 95 gaismas ķermeņi un rekonstruēts apgaismojums 6065 m garā 
gatves posmā

2016 1 gads

147 3314
Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektēšana 
Anniņmuižas bulvārī

RV8 U8.1.
3315 

(būvniecība)
31 529,42 RPA „Rīgas gaisma” 31 529,42  Sagatavots projekts 2016 1 gads

148 3317
Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana Daugavgrīvas 
šosejā

RV8 U8.1.
3318 

(būvniecība)
52 558,04 RPA „Rīgas gaisma” 52 558,04  Sagatavots projekts 2016 1 gads

149
Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas 
II kārta

RV17 U17.1 3089 71 143 590,53 Rīgas brīvostas pārvalde 60 472 051,95 10 671 538,58
Izbūvēts drošs un starptautiskām kuģošanas normām atbilstošs pieejas kanāls 
kuģu ienākšanai Rīgas ostā

2014 2 gadi
LR Satiksmes ministrija

150
Austrumu un Rietumu mola rekonstrukcija, teritorijas 
izveide aiz Rietumu mola

RV17 U17.1 71 143 590,53 Rīgas brīvostas pārvalde 60 472 051,95 10 671 538,58
Izbūvēts drošs un starptautiskām kuģošanas normām atbilstošs pieejas kanāls 
kuģu ienākšanai Rīgas ostā

2014 2 gadi
LR Satiksmes ministrija

151 3362 Operatīvā autotransporta iegāde  RV8  U8.2 581 755,00  RPP 581 755,00
Papildinot RPP autoparku, plānots iegādāties 16 speciāli aprīkotus 
mikroautobusus, 2 vieglos automobiļus un 3 kvadriciklus

 2014  1 gads

152
Pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda paplašināšana:   trīs 
sociālās dzīvojamās mājas, veselības centrs un sociālā 
dienesta telpas Imantas 8.līnijā

 RV9  RV 9.5. 15 794 776,35  SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 15 794 776,35  Izveidoti 287 sociālie dzīvokļi, veselības centrs, sociālā dienesta telpas  2012
 Līdz 

2014.gada 
jūlijam

153

Ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšana 
pašvaldības ēkās - norobežojošo konstrukciju siltināšana, 
apgaismojuma renovācija, rekuperācijas sistēmu 
uzstādīšana u.c.

 RV13  U13.2. 10 500 000,00  RD ĪD 10 500 000,00  CO2 samazināšana  2014 3 gadi 

154
 Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu teritoriju 
labiekārtošana

  PRV1 U1.1 , U1.2., U1.3., 
U1.5.

10 000 000,00  RD ĪD 10 000 000,00 Labiekārtotas izglītības iestāžu teritorijas 2014  3 gadi

155
 Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas  renovācija/ rekonstrukcija 
Zvārdes ielā 1, Rīgā 

 PRV1  U1.3 5 000 000,00  RD ĪD 5 000 000,00 Rekonstruēta ēka  2014 3 gadi 

156
 Virtuvju renovācija Rīgas pilsētas izglītības iestāžu ēkās   PRV1 U1.1 , U1.2., U1.3. 5 100 000,00  RD ĪD 5 100 000,00  Renovētas virtuves 2014  3 gadi

157
Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu nomaiņa Rīgas pilsētas 
pašvaldības izglītības iestāžu ēkās

  PRV1 U1.1 , U1.2., U1.3. 1 200 000,00  RD ĪD 1 200 000,00  Nomainīta ūdensvada un kanalizācijas sistēma 2014  3 gadi

158  Sporta un aktu zāļu renovācija un izbūve  PRV1  U1.2, U1.3., U1.5 300 000,00  RD ĪD 300 000,00  Renovētas sporta un aktu zāles 2014  3 gadi

159 Skolas ēkas Lauku ielā 9 vienkāršota renovācija  PRV1 U1.3 2 500 000,00  RD ĪD 2 500 000,00 Renovēta ēka  2014  1 gads

160
Ēkas un teritorijas Aviācijas ielā 15 vienkāršota renovācija RV13 U13.2 1 000 000,00  RD ĪD 1 000 000,00 Pielāgota ēka valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai  2014 2 gadi

161
Rīgas 1.slimnīcas atsevišķu korpusu renovācija/ 
rekonstrukcija Bruņinieku ielā 5, Rīgā

 RV6 U6.1 5 000 000,00 RD ĪD 5 000 000,00 Rekonstruēta/renovēta ēka  2014 3 gadi

162
Rīgas Dzemdību nama izlases veida renovācija Miera ielā 
45

 RV6 U6.1 1 000 000,00  RD ĪD 1 000 000,00 Veikti remontdarbi  2014  3 gadi

163 Sociālās nozares objektu renovācija (dažādi objekti)  RV7 U7.1 600 000,00 RD ĪD 600 000,00 Pielāgota ēka sociālajai programmai  2014 3 gadi

164
Bērnu un jauniešu centra "Laimīte" ēku kompleksa Vecāķu 
prospektā 80, 82 un 86 rekontsrukcija

   PRV1  U1.5 4 000 000,00  RD ĪD
4 000 000,00

 Rekonstruēts ēku komplekss  2016 2 gadi 

165
 Rīgas 25.vidusskolas sporta kompleksa būvniecība Rušonu 
ielā 6

RV5  U5.6 2 400 000,00  RD ĪD
2 400 000,00

Uzbūvēts sporta komplekss 2015.  2 gadi

166 3335
Esplanādes, Viesturdārza un Kronvalda parka 
rekonstrukcija

RV9 U9.8. 381 330,00 RD PAD 381 330,00
Arhitektūras konkurss (trīs konkursi); Skiču un tehnisko projektu izstrāde (trīs 
būvprojekti); Sabiedrības līdzdalības pasākumi

2014 2 gadi

167 3332

Pilsētvidē integrētas gājēju sistēmas izveidošanas 
izvērtēšana un pamatotu priekšlikumu sniegšana gājēju 
ielas attīstības koncepcijas realizēšanai Tērbatas ielā, 
Zigfrīda Annas Meirovica bulvārī un  Vaļņu ielā

RV9 U9.8. 66 448,00 RD PAD 66 448,00
Priekšizpēte; Esošās situācijas izvērtēšana; Transportplūsmju modelēšana;  
Tehniski ekonomiskais pamatojums (t.sk.  sociāli ekonomisko ieguvumu analīzes 
un alternatīvu risinājumu izstrāde)

2014 1 gads

168 3334 Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcija RV9 U9.8. 2272 220 545,00 RD PAD 220 545,00 Skiču un tehniskā projekta izstrāde; Sabiedrības līdzdalības pasākumi 2014 2 gadi

169 3226 Rīgas Centrāltirgus attīstība (metu konkurss) RV9 U9.8. 2272 95 332,00 RD PAD 95 332,00
Arhitektūras konkurss,  pēc kura tiks izstrādāts mets Rīgas Centrāltirgus 
rekonstrukcijai

2014 1 gads AS „Rīgas Centrāltirgus”

170 3337 Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde RV9 U9.8. 85 372,00 RD PAD 85 372,00
Tapogrāfiskā plāna izstrāde; Apakšzemes inženierkomunikāciju projektēšana; 
Atkārtotas dendroloģiskās izpētes veikšana;Sabiedriskās apspriešanas 
organizēšana (paredzētajai koku ciršanai)

2014 1 gads

Nr.p.k.
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RV U
Pašvaldības

 budžets
ES fondu finansējums

Privātais

sektors
Cits

Projekta 

uzsākšanas

gads

Projekta 

realizācijas

ilgums

171 Daugavas stadiona attīstība RV5 U5.6.

2687;·  
Grīziņkalna 
apkaimes 

rekonstrukcija 
Daugavas 
stadiona 
attīstības 
projekta 

kontekstā

40 000 000,00
LR Izglītības un zinātnes 

ministrija
34 000 000,00 6 000 000,00 Skiču un tehniskā projekta izstrāde; Daugavas stadiona rekonstrukcija 2016 4 gadi RD PAD

172 3342
Grīziņkalna apkaimes rekonstrukcija Daugavas stadiona 
attīstības projekta kontekstā

PRV11 U11.1.

2687;·  
Daugavas 
stadiona 
attīstība

7 000 000,00 RD PAD 1 050 000,00 5 950 000,00

·  Skiču un tehniskā projekta izstrāde.
·  Rekonstrukcijas darbi:
- krustojums pie Sv.Pāvila baznīcas;
- Pērnavas ielas un Augusta Deglava ielas  krustojums;
-  Valmieras, A.Deglava, Avotu un Tallinas ielas krustojums;
-Pērnavas iela;
-Vagonu iela;
-Ata iela;
-J.Asara iela.

2016 3 gadi LR Izglītības un zinātnes ministrija

173 2754
Rīgas pilsētas degradētās teritorijas Andrejsalā 
revitalizācija

RV14 U14.1. 8 764 890,00 RD PAD 1 314 734,00 7 450 156,00

Skiču un tehniskā projekta izstrāde;  rekonstrukcijas darbi (izveidot publisku 
parku Andrejsalas teritorijā, revitalizējot degradēto vidi, sakopjot ielu segumu, 
nodrošinot ielu apgaismojumu un apstādījumus parka teritorijā, izveidot aktīvās 
atpūtas zonu, veloceliņu, bērnu atpūtas laukumu u.c.).

2014 3 gadi RD PAD

174 3341
Eiropas Komisijas iniciatīvas JESSICA ieviešana Rīgas 
pilsētas pašvaldības pilsētvides attīstībai

RV19 U19.4. 200 000,00 RD PAD 200 000,00 Izpētes; normatīvo aktu izstrāde; organizatoriskās struktūras izveide 2014 2 gadi RD PAD

175 2117
Rīgas industriālo teritoriju attīstība (piemēram, Spilves 
ZTP, Ziepniekkalna ZTP, Granīta iela, Skanstes apkaime)

PRV16 U16.6. 90 000,00 RD PAD 90 000,00 Teritoriju izpēte – tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde 2015 1 gads RD PAD

176 3363 Pretplūdu pasākumu realizācija Rīgas pilsētā RV14 U14.4 25 000 000,00 RD PAD 3 750 000,00 21 250 000,00 Teritoriju revitalizācija atbilstoši Plūdu risku pārvaldības plānam 2015 4 gadi RD PAD

177 1502-2863
 VEF Kultūras pils rekonstrukcija un restaurācija Ropažu 
ielā 2, Rīgā

 RV3 U3.3 11 700 000,00 RD ĪD 1 755 000,00 9 945 000,00 Rekonstruēta un restaurēta ēka  2014  18 mēn.

Nr.p.k.

PVS

ID Projekta nosaukums
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6. STRATĒĢIJAS UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBA 

Stratēģijas uzraudzības sistēma 

Stratēģijas un Attīstības programmas izpildes uzraudzības īstenošana tiek veikta atbilstoši RD 09.11.2010. iekšējiem noteikumiem Nr.5 „Kārtība, kādā tiek 
īstenota Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Rīgas attīstības programmas izpildes uzraudzība”. 

Šie iekšējie noteikumi nosaka vispārējo kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek nodrošināta SUS īstenošana un Pārskata sagatavošana, kā arī informācijas 
aprite starp Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm. Par SUS īstenošanu ir atbildīgs RD PAD. 

Nodrošinot SUS darbību, tiek ievērots vienkāršības princips, uzraudzības sistēmas pakāpeniskas attīstības un pilnveidošanas princips un visaptveroša 
vērtējuma princips. 

SUS funkcijas ir novērtēt un uzraudzīt stratēģisko mērķu, rīcības virzienu, uzdevumu un pasākumu īstenošanu, kā arī sagatavot Pārskatu par Stratēģijas 
īstenošanu. Minēto funkciju veikšanai noteikti šādi uzdevumi: 

- noteikt pārmaiņas pilsētas sociālajā, ekonomiskajā un vides situācijā; 
- noteikt, vai Stratēģija tiek īstenota atbilstoši plānotajām darbībām; 
- demonstrēt pašvaldības darbības progresu un sasniegumus; 
- nodrošināt ar informāciju sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses; 
- identificēt jaunas problēmas un iespējas, kurām veltīt tālāko izpēti un darbības; 
- sniegt pamatotus priekšlikumus Stratēģijas aktualizācijai; 
- sekmēt Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību koordinētu darbību; 
- nodrošināt pilsētas attīstības novērtēšanas iespējas. 

Pārskats 

Tiek sagatavoti divu veidu pārskati. Ikgadēji tiek sagatavots vienkāršots ikgadējais pārskats par pašvaldībā paveikto un reizi četros gados, pirms pašvaldību 
vēlēšanām, tiek sagatavots plašāks pārskats.  

Ikgadējā pārskatā ietver rīcības virzienu progresa novērtējumu – pārskata gadā paveikto katra rīcības virziena ietvaros un ilgtermiņa mērķu virzības 
novērtējumu. 
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Rīcības virzienu progresa novērtējums ietver: 

1. Rīcības virziena uzdevumu ietvaros veikto pasākumu, t.sk. projektu novērtējumu 

Uzdevumu vērtējumi tiek apkopoti, aprakstīti un iekļauti rīcības virziena progresa novērtējumā. Tādējādi tiek identificēti uzdevumi, kuri tiek pildīti sekmīgāk 
un kuru izpilde būtu jāveicina. 

2. Rīcības virziena indikatoru novērtējumu 

Rīcības virziena ietvaros papildus tiks vērtēti indikatori, kas balstās uz statistikas rādītājiem, iedzīvotāju aptaujām un pētījumiem, jo progresu Rīgas pilsētas 
pašvaldības rīcības virzienu sasniegšanā būtiski var ietekmēt arī citas puses, kas aktīvi darbojas pilsētā: valsts institūcijas, privātais sektors (iedzīvotāji, 
uzņēmēji, dažādas organizācijas), kā arī starptautiskā situācija un notikumi.    

Balstoties uz katra indikatora nozīmīguma īpatsvaru, tiks veikti integrēti skaitliski aprēķini.  Rezultātā tiks iegūts rīcības virziena indikatoru novērtējums. 

Ilgtermiņa mērķu virzības novērtējums 

Balstoties uz katra rīcības virziena progresa novērtējumu un rīcības virziena ietekmi uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu (skat. 6.1.attēlu), tiks novērtēts 
ilgtermiņa mērķu progress.   
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 6.1.attēls 

Rīcības virzienu ietekme uz ilgtermiņa mērķiem 

 

Sagatavotais Pārskats tiek iesniegts RD komitejām, RD iestādēm un struktūrvienībām informācijai pirms nākamā gada budžeta plānošanas. Pārskats 
publiskajai pieejai tiek ievietots SUS interneta vietnē www.sus.lv.  
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Plašākajā pārskatā, kas tiek sagatavots reizi četros gados pirms pašvaldību vēlēšanām, ikgadējā pārskata saturu papildina ar vispārēju apskatu par pēdējo 
četru gadu laikā paveikto un nozaru ekspertu vērtējumu par padarīto un ieteicamajiem attīstības virzieniem. Lai novērtētu, vai attīstība visā pilsētā notiek 
līdzsvaroti, reizi četros gados tiek veikts pētījums „Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības Rīgas 58 apkaimēs novērtējums”, 
pamatojoties uz 2011.gadā sagatavoto metodoloģisko ietvaru „Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības novērtēšanas 
metodoloģija Rīgas apkaimju līmenī”. Pētījums kā pilsētas telpiskās analīzes materiāls sniedz detalizētu informāciju par dažādiem pakalpojumiem, to 
pieejamību, kvalitāti, apkalpes rādiusu u.c., kā arī ļauj novērtēt esošo situāciju un izmaiņas salīdzinājumā ar 2012.gadu, kad tika veikts pirmais šāda veida 
pētījums. 

Pārskatu sagatavošana attēlota 6.2.attēlā. 

 6.2.attēls 

Ikgadējo pārskatu par Stratēģijas un Attīstības programmas ieviešanu sagatavošana 

 

 

 

SUS Pārskatiem ir informatīvs raksturs, kas ļauj jebkuram interesentam iepazīties ar pilsētā paveikto pārskata gada ietvaros.  

Lai veiksmīgāk nodrošinātu SUS darbību, ir izstrādāta un tiek uzturēta mājaslapa www.sus.lv, kur atrodama daudz plašāka informācija nekā Pārskatos. 
Datubāzē ir apkopoti statistiskie dati par Rīgu, pētījumi, ko ir veikusi Rīgas pilsētas pašvaldība, stratēģisko mērķu izpilde un cita informācija, kas sniedz 
iespēju operatīvi aplūkot, analizēt un prezentēt jaunākos datus par Rīgas pilsētā notiekošajiem sociālekonomiskajiem procesiem.  
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SUS pilnveidošana  

Pamatojoties uz Stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmas jaunajam plānošanas termiņam izstrādi, izmaiņas nepieciešams veikt arī SUS.  

Atbilstoši LR normatīvajiem aktiem Stratēģija ietver telpisko attīstības perspektīvu,  tādējādi tiks veikts arī pilsētas telpiskās attīstības politikas monitorings 
SUS ietvaros. 

Sagatavoti iekšējie noteikumi „Rīgas pilsētas pašvaldības politikas plānošanas dokumentu saskaņošanas un reģistrēšanas kārtība”, kas nosaka Rīgas pilsētas 
pašvaldības politikas plānošanas dokumentu hierarhiju, izstrādāšanas, apstiprināšanas, aktualizācijas un spēka zaudēšanas kārtību, kā arī darbības termiņus 
un izpildes uzraudzības kārtību. Tādā veidā tiks panākta kopīgo pilsētas ilgtermiņa prioritāšu un mērķu integrēšana atsevišķu nozaru attīstības plānošanas 
dokumentos. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               N.Ušakovs 
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7. IZMANTOTĀ LITERATŪRA, DATU AVOTI 

 

RD struktūrvienību sniegtā informācija: 

- nodibinājums „Rīga 2014"; 

- nodibinājums „Rīgas Tūrisma attīstības birojs”; 

- RD Apmeklētāju pieņemšanas centrs; 

- RD Ārlietu pārvalde; 

- RD Finanšu departaments; 

- RD Informācijas tehnoloģiju centrs; 

- RD Īpašuma departaments; 

- RD Izglītības, kultūras un sporta departaments; 

- RD Labklājības departaments; 

- RD Mājokļu un vides departaments; 

- RD Satiksmes departaments; 

- Rīgas Austrumu izpilddirekcija; 

- Rīgas brīvostas pārvalde; 

- Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija; 

- Rīgas pašvaldības policija; 

- Rīgas pilsētas būvvalde; 

- Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija; 

- RP SIA „Rīgas satiksme”; 

- RPA „Rīgas enerģētikas aģentūra”; 

- RPA „Rīgas gaisma”; 

- RPA „Rīgas pieminekļu aģentūra”; 

- SIA „Rīgas meži”; 

- SIA „Rīgas nami”; 

- SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”; 

- SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”; 

- SIA „Rīgas ūdens”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


