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Ievads
Stratēģijas uzraudzības sistēma (SUS) Rīgas pašvaldībā darbojas kopš 2006. gada. Ik gadu
Rīgas domes (RD) Pilsētas attīstības departaments (PAD) sagatavo pārskatu par Rīgas
ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam (Stratēģija) un Rīgas attīstības programmas
2010.-2013. gadam (Programma)1 ietvaros veiktajām aktivitātēm.
Rīcības SUS īstenošanai tiek veiktas atbilstoši RD 2010. gada 9. novembra iekšējiem
noteikumiem Nr.5 „Kārtība, kādā tiek īstenota Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz
2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam izpildes uzraudzība”.
2010. gada pārskats par Stratēģijas un Programmas ieviešanu ir jau ceturtais SUS ietvaros
veiktais pārskats. Pārskats ietver stratēģisko mērķu aprakstu un pašvaldības aktivitāšu
aprakstu, balstoties uz stratēģisko mērķu ietvaros izvirzīto prioritāšu un tūlītējo soļu
izpildi. Savukārt pārskata pielikumā tabulas veidā ir apkopotas pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās veiktās aktivitātes stratēģisko uzdevumu ietvaros. Šāda pieeja tika izveidota
pirmo reizi, lai lielāku uzmanību vērstu uz prioritāšu un tūlītējo soļu izpildi un katra stratēģiskā
mērķa vispārējo raksturojumu, kā arī, lai pārskats būtu kodolīgāks un ērtāk lietojams atbilstoši
lasītāja vajadzībām.
Izstrādājot 2010. gada pārskatu tika izmantota informācija no RD institūcijām, PAD mediju
monitoringa, iedzīvotāju aptaujām, pētījumiem, Latvijas Republikas Centrālās statistikas
pārvaldes, Lursoft, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) un citiem informācijas avotiem.
Lai veiksmīgāk nodrošinātu SUS darbību, PAD ir izstrādājis un uztur datubāzi www.sus.lv,
kur atrodama daudz plašāka informācija kā šajā pārskatā. Datubāzē ir apkopoti statistiskie
dati par Rīgu, pētījumi, ko ir veikusi Rīgas pašvaldība, stratēģisko mērķu izpilde u.c., kas
sniedz iespēju operatīvi aplūkot, analizēt un prezentēt jaunākos datus par Rīgas pilsētā
notiekošajiem sociālekonomiskajiem procesiem.

1
2011. gada jūnijā RD tika pieņemts lēmums mainīt Rīgas attīstības programmas termiņu. Jaunais
Rīgas attīstības programmas darbības termiņš ir no 2014.-2020. gadam.

Izmantotie saīsinājumi
AC
A/S
ASV
ĀTI
CSB

Aprūpes centrs
akciju sabiedrība
Amerikas Savienotās Valstis
Ārvalstu tiešās investīcijas
Latvijas Republikas Centrālā
statistikas pārvalde
CSN
Ceļu satiksmes negadījums
DAC
Dienas aprūpes centrs
DC
Dienas centrs
DOTS
(Directly Observed Treatment
Short Course) Tieši uzraugāmās ārstēšanas īsais kurss
EKG
Eiropas Kultūras galvaspilsēta
ERAF
Eiropas Reģionālais attīstības
fonds
ES
Eiropas Savienība
EUROCITIES Eiropas lielo pilsētu
sadarbības tīkls
FEA
Finanšu un ekonomiskais
aprēķins
GPS
(Global Positioning System)
Globālā pozicionēšanas
sistēma
GMI
garantētais minimālais
ienākums
HIV
cilvēka imūndeficīta vīruss
IKP
Iekšzemes kopprodukts
IKSD
Izglītības, kultūras un sporta
departaments
IVN
Ietekmes uz vidi novērtējums
KAVIS
Klientu attiecību vadības
informācijas sistēma
KTMC
Kultūras un tautas mākslas
centrs
LIAA
Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra
LR
Latvijas Republika
LU
Latvijas Universitāte
m.g.
mācību gads

MVD
NĪA
NVA
NVO
PAD
PMLP
PPP
PVS
RAPLM
RCB
RD
RPA
RPP
RPR
RTAB
RTU
RZTK
SAC
SIA
SO
SRC
SUS
UBC
UNESCO
V/A
VDI
VEF
VPP

Mājokļu un vides
departaments
Nekustamo īpašumu aģentūra
Nodarbinātības valsts
aģentūra
Nevalstiskā organizācija
Pilsētas attīstības
departaments
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde
publiskā un privātā partnerība
projektu vadības sistēmas
Reģionālās attīstības un
pašvaldības lietu ministrija
Rīgas Centrālā bibliotēka
Rīgas dome
Rīgas pašvaldības aģentūra
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas plānošanas reģions
Rīgas Tūrisma attīstības birojs
Rīgas Tehniskā universitāte
Rīgas Ziemeļu transporta
koridors
Sociālās aprūpes centrs
sabiedrība ar ierobežotu
atbildību
Sabiedriska organizācija
Sociālās rehabilitācijas centri
Stratēģijas uzraudzības
sistēma
(Union of the Baltic Cities)
Baltijas pilsētu savienība
Apvienoto Nāciju Izglītības,
Zinātnes un Kultūras
organizācija
Valsts aģentūra
Valsts datu inspekcija
Valsts elektrotehniskā fabrika
Valsts un privātā partnerība

2010. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un
Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam ieviešanu

3

1. Stratēģijas izpildes uzraudzība un novērtēšana
Stratēģijas uzraudzības sistēma (SUS) ietver Rīgas pilsētas pašvaldības aktivitāšu uzraudzību
un novērtēšanu atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem: Rīgas ilgtermiņa attīstības
stratēģijai līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmai 2010.-2014. gadam (turpmāk
tekstā šos dokumentus apzīmē vienoti – Stratēģija).
Stratēģijā definētie uzstādījumi ir veidoti tā, lai īstenotu trīs galvenās rīdzinieka vēlmes jeb
pamatvajadzības:
l iespēju gūt ienākumus, uzturēt sevi un savu ģimeni;
l iespēju izglītoties, attīstīties, atrast sevi un būt piederīgam;
l iespēju dzīvot ērtā, drošā un veselīgā vidē.
Katra no šīm vēlmēm atbilst kādam no 3 pilsētas pamata balstiem – ekonomikai, sabiedrībai
un pilsētvidei. Stratēģijā izvirzītie mērķi un uzdevumi aptver un savā starpā saista visus šos
balstus ( 1. attēls).
1. attēls

Sabiedrības un ekonomikas jomu integrēti skar mērķis PM1 Izglītota un prasmīga sabiedrība.
Ekonomikas un pilsētvides jomu integrēti aptver mērķis PM3 Uz starptautisku sadarbību
vērsta pilsētas ekonomikas attīstība, savukārt sabiedrību un pilsētvidi kopīgi aptver mērķis
PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm. Visi trīs iepriekš minētie mērķi ir prioritāri
pilsētas attīstībai. Ceturtais prioritārais mērķis skar visas pilsētas jomas – tas ir visaptverošs
– PM2 Radoša un eiropeiska pilsēta ar augstvērtīgu kultūras dzīvi. Visaptverošs un visu
pārējo mērķu pamatā ir mērķis M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta, kas ir
atsevišķā blokā – pārvaldība.
Stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanai katra mērķa ietvaros ir izvirzīti konkrēti uzdevumi,
kopā 105. Lai uz rezultātu pilsēta virzītos straujāk, katra mērķa ietvaros ir izvirzītas prioritātes
un tūlītējie soļi jeb darbības, kas veicamas tuvāko 1-3 gadu laikā. Stratēģijas pārskata par
2010. gadu I daļa ir veidota, balstoties uz pašvaldības paveikto prioritāšu un tūlītējo soļu
ietvaros.
Papildus pašvērtējumam, Rīgas iedzīvotāju vērtējumam par pašvaldības sniegto pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti, mediju monitoringa informācijai un statistiskajiem datiem tiek
piesaistīti arī nozaru eksperti, kas sniedz savu vērtējumu par stratēģisko mērķu izpildi.
Tādējādi tiek sniegts komplekss raksturojums katram stratēģiskajam mērķim par 2010.
gadu, kas dod iespēju izdarīt pamatotus secinājumus, plānojot pilsētas attīstību un izvērtējot
projektu pieteikumus Rīgas pilsētas infrastruktūras fondam.
Lai novērtētu, vai attīstība visā pilsētā notiek līdzsvaroti, iespēju robežās mērķu īstenošana
tiek skatīta arī Rīgas 58 apkaimju ietvaros2.
SUS ik gadu noslēdzas ar pārskatu par Stratēģijas īstenošanu Rīgas pilsētas pašvaldībā.
Tas ir kā atskaites punkts Rīgas attīstības izvērtēšanai. Turklāt pārskatam ir arī informatīvs
raksturs, tādēļ, tas tiek veidots, balstoties uz vienkāršības principu, lai jebkurš interesents
varētu iepazīties ar pilsētā paveikto pārskata gada ietvaros.

Avots: RD PAD
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Sīkāka informācija par Rīgas apkaimju projektu atrodama www.apkaimes.lv un www.sus.lv

2. Rīgas pilsētas attīstības raksturojums

2.

attēls

Ekonomika
2010. gads ekonomikā nav viennozīmīgs, lai gan vērojama arvien lielāka rosība iedzīvotāju
vidū un ir vērojamas nelielas stabilizācijas pazīmes, tomēr, statistikas rādītāji vēl nespēj attēlot
ilgi gaidīto izaugsmi. Ņemot vērā, ka pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus, galvenokārt,
veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), kas ir ~60% no visiem budžeta ieņēmumiem, tad
salīdzinot 2010. gada IIN ieņēmumus 261 milj. Ls apmērā ar 2008. gada IIN ieņēmumiem
351 milj.Ls apmērā, ir redzams, ka pirmskrīzes labklājības apjomi vēl nav sasniegti. Pilsētas
kredītreitings ir uzlabojies un 2010. gadam Standard & Poor’s sniedza novērtējumu BB/
Stable/B, savukārt Moody’s sniedza novērtējumu Baa3/Stable. Abos gadījumos pilsētas
kredītreitings tika paaugstināts.
Iekšzemes kopprodukts par Rīgu ir pieejams vien līdz 2008. gadam (8,8 miljardi Ls un 12 234
Ls uz 1 iedzīvotāju), kas joprojām atspoguļo ekonomisko izaugsmi pilsētā un veido 54% valsts
IKP. Rīgas ekonomika, galvenokārt, balstās uz pakalpojumu sektoriem. Komercpakalpojumi
(22,8%), tirdzniecība (19,2%) un transports (13,2%) ir nozares, kas dominē pilsētas kopējā
pievienotajā vērtībā. Faktiskajās cenās kopējā pievienotajā vērtībā pārsvarā visas nozares
2008. gadā pret 2007. gadu ir piedzīvojušas izaugsmi, izņemot – tirdzniecība, viesnīcas
un restorāni, ieguves rūpniecība un apstrādes rūpniecība piedzīvoja nelielu samazinājumu.
Starp pakalpojumu nozarē strādājošiem uzņēmumiem lielākais apgrozījums ir transporta
nozarē (1586 miljoni Ls), kam seko informācijas tehnoloģijas (850 miljoni Ls). Turpretim
apgrozījums rūpniecības nozarē 2009. gadā bija 3146 miljoni Ls.
Nefinanšu investīcijas 2008. gadā sasniedza 2,4 miljardus Ls, kam 2009. gadā sekoja
salīdzinoši straujš kritums līdz 1,6 miljardiem Ls. Savukārt uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas
(ĀTI) Rīgā pieaug katru gadu. 2010. gadā ĀTI apjomi Rīgā pārsniedza 3 miljardus Ls robežu
un 2011. gadā jūlijā sasniedza 3,2 miljardus Ls. Lielākie ĀTI apjomi Rīgā ir ieguldīti no ES
dalībvalstīm – Igaunijas, Zviedrijas, Dānijas u.c. (2. attēls), turklāt skaitliskajā izteiksmē Rīgā
dominē investori no Krievijas, Igaunijas un Lietuvas. Galvenie darbības veidi, kuros ir veikti
ĀTI ieguldījumi ir monetārā starpniecība (1,1 miljards Ls) un nekustamā īpašuma izīrēšana
vai pārvaldīšana (0,3 miljardi Ls).

2009. gadā Rīgā bija 71 ekonomiski aktīvā tirgus statistikas vienība uz 1000 iedzīvotājiem.
Kopumā Rīgā darbojās 50 700 ekonomiski aktīvās tirgus statistikas vienības, no kurām
73,7% ir komercsabiedrības un 22,1% pašnodarbinātās personas. Turklāt 12 543 no ekono
miski aktīvām tirgus statistikas vienībām darbojas tirdzniecībā, 6745 darbojas ar nekutamajiem īpašumiem un 6728 sniedz profesionālos, zinātniskos un tehniskos pakalpojumus.
Lielākie uzņēmumi Rīgā pēc apgrozījuma 2010. gadā bija a/s Latvenergo (655 milj.Ls), SIA
URALCHEM Trading (457 milj.Ls), SIA „RIMI LATVIA” (392 milj.Ls), a/s „ELKO GRUPA”
(355 milj.Ls).
2010. gadā Rīgā tika veikts par 1,4% vairāk darījumu ar dzīvokļiem un par 0,5% mazāk
darījumu ar savrupmājām nekā 2009. gadā3. 2010. gada laikā vidējās sērījveida dzīvokļu
cenas Rīgas mikrorajonos pieauga par 19% un 2011. gada sākumā dzīvokļu vidējā cena
bija 811 eiro kvadrātmetrā. Ievērojami augstākas cenas bija vērojamas centrā un Vecrīgā,
attiecīgi 1629 un 2666 eiro kvadrātmetrā.4
3
4
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2010. gadā starptautiskās lidostas „Rīga” pārvadāto pasažieru skaits bija 4,7 miljoni, no
kuriem 61% bija tiešie pasažieri, kuru galamērķis bija Rīga un 38% tranzīta pasažieri. 2010.
gadā no Rīgas lidostas tika piedāvādi tiešie regulārie lidojumi uz 82 galapunktiem.
Rīgas Brīvostā 2010. gadā tika apkalpoti vairāk nekā 4 tūkstoši kuģu. Turpina pieaugt
gan apkalpoto pasažieru skaits, kas 2010. gadā sasniedza 764 tūkstošus, gan arī kravu
apgrozījums pārsniedza 30,5 miljonus tonnu.
2010. gadā vairākdienu ceļotāju skaits Rīgā sasniedza 1,1 miljonu. Rīgu pārsvarā apmeklē
tūristi no ES valstīm, lai gan valstu griezumā dominē tūristi no Krievijas (170 tūkstoši).
57% ārvalstu robežšķērsotāji Rīgā ierodas izmantojot gaisa satiksmi. Eiropas socioloģisko
pētījumu centra „Eurobarometer” aptaujas dati liecina, ka 61% no rīdziniekiem priecājas par
ārvalstu viesiem Rīgā un uzskata, ka viesi sniedz pilsētai labumu.5

Sabiedrība
Viens no pilsētas pamatbalstiem ir ģimeniska, veselīga un aktīva sabiedrība. Tomēr dabiskais
pieaugums Rīgā arvien ir ar mīnusa zīmi un 2010. gadā tas bija -3,5 uz 1000 iedzīvotājiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šis rādītājs ir pasliktinājies, jo 2009. gadā tas bija
-2,5. Tam par iemeslu ir gan zemie dzimstības rādītāji, gan straujā emigrācija. Līdz 2008.
gadam dzimušo skaitam bija tendence nedaudz pieaugt, taču no 2009. gada atkal vērojama
lejupslīde. Kopumā Rīgā 2010. gada sākumā bija 706,4 tūkstoši iedzīvotāju, kas ir par 6,3
tūkstošiem mazāk kā 2009. gadā. Kopš 2006. gada Rīgā konsekventi saglabājās vīriešu un
sieviešu proporcija attiecīgi 44% un 56%. Iedzīvotāju procentuālais sadalījums atbilstoši darbaspējas vecumam 2010. gadā saglabājās līdzīgi kā iepriekšējos gados: 12,7% iedzīvotāju
bija līdz darbaspējas vecumam, 65,9% iedzīvotāju bija darbaspējas vecumā un 21,4% bija
virs darbaspējas vecumam. Turklāt 2011. gadā ir vērojamas minimālas izmaiņas procentuālā
sadalījumā, jo nedaudz pieaug īpatsvars līdz darbaspējas un virs darbaspējas vecuma grupā
un nedaudz samazinās darbaspējas vecuma grupā.
Bezdarba līmenis 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu ir samazinājies no 12,1% līdz
9,9%. Savukārt 21,6% no bezdarbniekiem bija ar augstāko izglītību un 52,6% bija sievietes.
Vidējā mēneša bruto darba samaksa Rīgā 2010. gadā bija 509 Ls, kas ir par 20 Ls mazāk
nekā 2009. gadā. Palielinājies ir arī mājsaimniecības patēriņa izdevumu īpatsvars pirmās
nepieciešamības precēm – pārtikai un mājoklim, 2010. gadā vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli tie bija 40,5% no visiem izdevumiem, jeb 93,7 Ls, savukārt 2008. gadā tie bija
35,3% jeb 100,5 Ls.
5
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Pēc nacionālā sastāva Rīgā dominē latvieši 42,5% un krievi 40,7% (2011. gads). No
mazākumtautībām 4,1% ir baltkrievi, 3,8% ukraiņi un 2% poļi.
2010. gadā bija 185 pirmskolas izglītības iestādes ar 27,8 tūkstošiem bērnu. Ja pirmsskolas
izglītības iestāžu skaits pēdējos gados ir audzis, tad vispārizglītojošo skolu skaits ir sarucis
līdz 149, tostarp arī vispārizglītojošo dienas skolnieku skaits ir sarucis līdz 65 tūkstošiem
2010./2011. mācību gadā. Pārskata gadā Rīgā bija 44 augstskolas un koledžas, tomēr
2010./2011. mācību gadā studentu skaits ir samazinājies līdz 84,8 tūkstošiem, pretstatā
2006./2007. mācību gadam, kad to bija 104,7 tūkstoši.
2010. gadā bija 33 bibliotēkas un 14 kultūras nami, salīdzinājumā – 2009. gadā to bija
attiecīgi 46 un 15.
2010. gads Rīgas sociālajai sistēmai bija ļoti smags, jo iedzīvotāju sociālās problēmas arvien
saasinājās un palīdzības saņēmēju skaits krasi pieauga.
Rīgā ar katru gadu palielinās patversmju/nakts patversmju izmantotāju skaits. Tā kā
bezpajumtnieku skaits pārsniedz Rīgas patversmes vietu skaitu (Rīgas patversmē ir
iespējams uzņemt 194, gada aukstajos mēnešos – līdz 254 personas), pašvaldība iepērk
naktspatversmes pakalpojumus no vairākām organizācijām. 2010. gadā kopējais vietu skaits
līgumorganizāciju nakts patversmēs bija 475, kas ir par 15 vietām vairāk kā 2009. gadā
un par 115 vairāk kā 2008. gadā. 2010. gadā pakalpojumu izmantoja 3182 personas,
kas ir vidēji 522 mēnesī. Turklāt Rīgā darbojas mobilā brigāde ielu sociālajam darbam ar
bezpajumtniekiem, kas apzina bezpajumtnieku pulcēšanās vietas, apseko tās un atbilstoši
rīkojas, bieži vien nogādājot personas nakts patversmēs vai ārstniecības iestādēs, kā arī
sniedzot informāciju par dažādām iespējām un sociālajiem pakalpojumiem un to saņemšanas
kārtību. 2010. gadā mobilā brigāde sniedza 1959 (2009. – 3293) konsultācijas, 581
(2009. – 450) persona nogādāta patversmē vai ārstniecības iestādē.
Pārskata gadā ir palielinājies arī krīzes centru pakalpojumu saņēmēju skaits. Ja 2009.
gadā pakalpojumu saņēma 347 personas, tad 2010. gadā – 500. Kā jauninājums 2010.
gadā Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Marsa gatve” tika atvērta
Ģimeņu nodaļa, lai pakalpojumu var saņemt visa ģimene, t.sk. vīrieši.
2009. gadā dzīvojamais fonds vidēji uz vienu iedzīvotāju bija 25,7m2, kas ik gadu pakāpeniski
turpina pieaugt. Mājokļu skaits 2009. gadā bija 325,7 tūkstoši. Vislielākais uzbūvēto dzīvokļu
skaits Rīgā, tostarp arī Latvijā bija 2007. gadā, kad Rīgā tika uzbūvēti 4030 dzīvokļi un
Latvijā kopā 9319 dzīvokļi. 2007. gadam sekoja ievērojama lejupslīde un 2010. gadā Rīga

tika uzbūvēts vien 341 jauns dzīvoklis, bet valstī kopā 1918 dzīvokļi. Ekonomikas izaugsmes
posmā strauji uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas ir pavadījis jautājums par to kvalitāti, turklāt,
ne visas no šīm ēkām ir apdzīvotas to dārdzības un/vai kvalitātes dēļ. Turklāt daudzu ēku
būvniecība ir pārtraukta dažādās stadijās, kas veido jaunas degradētas teritorijas.

3. attēls

Pilsētvide
Attīstīta pilsētvide dod iespēju dzīvot kvalitatīvā, drošā un harmoniskā vidē, kurā ir daudzveidīgi un kvalitatīvi mājokļi, ērti transporta sakari, kvalitatīva publiskā ārtelpa, kā arī tīra un
daudzveidīga dabas vide.
2010. gada sākumā Rīgā bija 706,4 tūkstoši iedzīvotāju. Iedzīvotāju blīvums uz pilsētas
sauszemes teritoriju bija 2746 cilvēki uz vienu kvadrātkilometru. Visblīvāk apdzīvotās
apkaimes Rīgā ir Pļavnieki, Avoti un Purvciems, vismazāk blīvas – Spilve un Kleisti.
2010. gadā aktīvi tika ieviesti vairāki projekti teritoriju sakārtošanai un revitalizācijai, taču
šajā jomā darba pietiks arī nākamajiem gadiem, jo būvniecības „bums” un tā radītās sekas
atstājušas pilsētā daudzas nesakārtotas un pilsētvidi degradējošas teritorijas.
Pilsētnieku mājokļu uzlabošanas jomā pēdējo gadu aktualitāte ir energoefektivitātes ieviešana.
Iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt savus mājokļus siltināšanas pasākumiem.
Gaisa kvalitātes rādītājiem Rīgā vienmēr tiek pievērsta īpaša uzmanība. PM10 daļiņu6
koncentrācija gaisā samazinās, pateicoties pilsētas aktīvai darbībai – notiek ielu uzkopšana
un laistīšana sausajos periodos, savlaicīga smilšu savākšana, beidzoties ziemas sezonai,
satiksmes ierobežošanas pasākumi pilsētas centrā (salīdzinot ar 2008. gadu satiksmes
intensitāte pilsētas centrā samazinājusies par 8-12%), pilsētas siltumcentrālēs tiek ieviesta
apkure bez kurināmā sadedzināšanas.
Rīgā ir uzlabojusies situācija arī satiksmes drošības jomā. Samazinās ceļu satiksmes
negadījumos bojā gājušo skaits – 2010. gadā bija 32 bojāgājušie, kas salīdzinājumā ar
2009. gadu ir par 7 cilvēkiem mazāk, bet, salīdzinot ar 2006. un 2007. gadu pat uz pusi
mazāk. Samazinājies arī noziedzīgo nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotāju – 2010. gadā
to bija 317, savukārt 2009. gadā 362 (samazinājums par 12%).
Rīgas pilsētā ir vērojamas daudzas un dažādas ainavas, gan tikai pilsētai raksturīgās
unikālās ainavas, kurām piemīt augsta kultūrvēsturiska vērtība, gan tipiskās ainavas, kurās
atspoguļojas pilsētas attīstības procesi, vēsture u.c. (3. attēls).
6

Cietās daļiņas jeb putekļi

Avots: Sagatavoja RD PAD, izmantojot pētījuma „Rīgas pilsētas ainavu teritoriju izdalīšana, analīze un
novērtēšana” datus un kartogrāfisko materiālu. Pētījuma veicējs: Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas un Zemes
zinātņu fakultāte
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Veicinot rīdzinieku apziņu, ka viņi ir piederīgi savai dzīvesvietai, apkaimei, uzlabojot tās
kvalitāti un daudzfunkcionalitāti, Rīga veicina savu iedzīvotāju apmierinātības izjūtu.

Pārvaldība

Sevi attaisnojusi ir grāmatvedības uzskaites centralizācija Rīgas pilsētas pašvaldībā.
Grāmatvedības uzskaites centralizācijas ietaupījums veido 1,1 miljonu latu7. Kopš 2008.
gada ir vērojams būtisks RD iestādēs un struktūrvienībās strādājošo skaita samazinājums
(4. attēls).
4. attēls

Rīgas pašvaldības lēmējinstitūciju – Rīgas domi – veido 60 ievēlēti deputāti. Pēdējās pašvaldību vēlēšanas notika 2009. gada 6. jūnijā. 2009. gadā ievēlētais Rīgas domes sasaukums
par priekšsēdētāju ievēlēja Nilu Ušakovu („Saskaņas centrs”). Salīdzinājumā ar iepriekšējiem
sasaukumiem Rīgas domē ir samazināts priekšsēdētāja vietnieku skaits.

Rīgas domes darbinieku skaits (bez pedagogiem)

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Rīgas domes sēdēs,
Rīgas dome izveido pastāvīgās komitejas, kuru kontrolē ir nozaru departamenti. 2010. gadā
darbojās sekojošas pastāvīgās komitejas: Finanšu un administrācijas lietu komiteja, Sociālo
jautājumu komiteja, Pilsētas attīstības komiteja, Mājokļu un vides komiteja, Pilsētas īpašuma
komiteja, Izglītības, kultūras un sporta komiteja, Satiksmes un transporta lietu komiteja un
Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja.
Rīgas domes darbību nodrošina domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas
pilsētas izpilddirektors, kā arī pašvaldības administrācijas darbinieki.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Rīgas dome izveido komisijas, kurās tiek iekļauti
domes deputāti, speciālisti un pašvaldības iedzīvotāji.
Rīgas pilsētas pašvaldības funkciju izpildi nodrošina nozaru departamenti, centrālā administrācija, aģentūras, īpaša statusa institūcijas un kapitālsabiedrības. 2010. gadā turpinājās pašvaldības institūciju reorganizācija, taču jāsaka, ka vairs ne tik lielos apmēros kā 2009. gadā.

Avots: RD Finanšu departaments

Lielākajai daļai domes iestāžu un struktūrvienību darbinieku ir augstākā izglītība (57%), no
tiem 14% ir ar maģistra grādu (5. attēls)

2010. gada nogalē tika pieņemts lēmums par Mākslas darbinieku nama likvidāciju, tā
funkcijas uzticot Izglītības, kultūras un sporta departamentam.
Lai racionālāk izmantotu resursus, samazinātu administratīvo aparātu, veidotu vienotu namu
apsaimniekošanas politiku pilsētā, apvienojot līdzšinējās 15 pašvaldības namu pārvaldes,
tika izveidota pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”. 2010. gada
sākumā Rīgas pašvaldības īpašumā, valdījumā un pārvaldīšanā bija 4193 dzīvojamās mājas
ar kopējo apsaimniekojamo platību virs astoņiem miljoniem kvadrātmetru.
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5. attēls

Rīgas pilsētas pašvaldības budžets
2010. gadu Rīgas pilsētas pašvaldībai ir izdevies noslēgt ar 19,8 miljonu latu lielu pārpalikumu konsolidētajā budžetā, ieņēmumiem veidojot 436,2 miljonus latu, izdevumiem – 416,4
miljonus latu.

Rīgas domes iestāžu/struktūrvienību darbinieku īpatsvars
pēc izglītības līmeņa 2010. gadā, %

Lielāko daļu no 2010. gada Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumiem veidoja
iedzīvotāju ienākuma nodoklis (60%) un saņemtie maksājumi no valsts pamatbudžeta
(19%). Ienākumi no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un būvēm veidoja 11%, savukārt
9% bija nenodokļu ieņēmumi.
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumu lielāko daļu 2010. gadā veidoja izdevumi
izglītībai (32%), ekonomiskajai darbībai (23%), vispārējiem valdības dienestiem (15%) un
sociālajai aizsardzībai (10%). Nepilni 10% no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem
tika iemaksāti pašvaldību izlīdzināšanas fondā (7. attēls).
7. attēls
Avots: RD PAD apkopota informācija pēc RD iestāžu un struktūrvienību iesūtītajiem datiem

Pašvaldības budžeta izdevumu struktūra 2010. gadā
Dati par Rīgas domes struktūrvienību direktoru izglītības līmeņiem liecina, ka 4% RD iestāžu/
struktūrvienību direktoriem (direktora p.i. vai v.i.) ir doktora grāds, 32% - maģistra grāds un
64% - augstākā izglītība (6. attēls).
6. attēls
Rīgas domes iestāžu/struktūrvienību direktoru (direktora p.i. vai v.i.)
īpatsvars pēc iegūtās izglītības 2010. gadā, %

Avots: RD Finanšu departaments

Salīdzinājumā ar 2009. gadu, Rīgas pilsētas pašvaldības ieņēmumi 2010. gadā ir
palielinājušies tikai nedaudz – par 0,3%, savukārt izdevumi – par 3 procentiem samazinājušies.
Neskatoties uz budžeta izdevumu kopējo samazinājumu, pārskata gadā vairākām sfērām
izlietotie līdzekļi tika palielināti, piemēram sociālajai aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai, kā arī ekonomiskajai darbībai.
Avots: RD PAD apkopota informācija pēc RD iestāžu un struktūrvienību iesūtītajiem datiem
2010. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un
Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam ieviešanu
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Iedzīvotāju viedoklis
Kā rāda Rīgas iedzīvotāju aptaujas rezultāti, Rīgas iedzīvotāji visatzinīgāk Rīgā vērtē satiksmes
uzlabošanos. Respondenti lielākoties atzīmēja, ka tiek veikti uzlabojumi sabiedriskā transporta
jomā (iegādāti jauni transporta līdzekļi, zemās grīdas tramvaji, uzlabots kursēšanas grafiks,
maršruti, ieviests e-talons) un tiek veikti ielu remonti. Pie „labajām” lietām iedzīvotāji minējuši
arī veloceliņu būvniecību, Dienvidu tilta celtniecību un sastrēgumu mazināšanos. Saistībā ar
vides jomu rīdzinieki uzskata, ka pilsēta kļuvusi sakoptāka, tīrāka, lielāka uzmanība tiek
pievērsta parku un zaļās zonas sakārtošanai un uzturēšanai. Atzinīgi tiek vērtēta arī dažādu
kultūras pasākumu norise – Muzeju nakts, Staro Rīga u.c.).
8

Pie pirmām kārtām risināmajām problēmām pilsētas iedzīvotāji visbiežāk (32%) minēja ar
satiksmes uzlabošanu saistītus aspektus – 16% norādīja, ka vairāk uzmanības būtu jāvelta
ielu stāvoklim, 8% aicināja uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumus. 2010. gadā ļoti
jūtama bija iedzīvotāju neapmierinātība ar finansiālo situāciju. 31% aptaujāto nosauca
dažādus dzīves dārdzības aspektus, tai skaitā, ka ir dārgs sabiedriskais transports, dārgi
komunālie pakalpojumi un medicīniskie pakalpojumi. To, ka pirmām kārtām pilsētā būtu
jārisina ar nodarbinātību saistīti jautājumi, minēja 30% aptaujāto rīdzinieku. Salīdzinājumā
ar 2008.gadā veiktā pētījuma datiem, 2010. gadā aptaujāto īpatsvars, kas par pirmām
kārtām risināmo jautājumu atzīst nodarbinātību, ir pieaudzis par 27%. Un tas ir likumsakarīgi,
ņemot vērā šī brīža situāciju valstī.
Lai novērtētu, cik lielā mērā Rīgas iedzīvotāji ir iesaistījušies savas dzīvesvietas – savas
apkaimes dzīvē, respondentiem lūdza atzīmēt, vai dažādas aktivitātes (piemēram, iepirkšanās,
izglītošanās, strādāšana, izklaidēšanās u.c.) viņi veic savā apkaimē, kaut kur citur, vai arī to
nedara vispār. Raksturojot minēto aktivitāšu vietu, vairāk nekā puse aptaujāto atbildēja, ka
savā apkaimē iepērkas (81%, citur 46%), apmeklē ģimenes ārstu, saņem veselības aprūpes
pakalpojumus (62%, citur 31%) un pavada laiku kopā ar citiem apkaimes iedzīvotājiem
(56%, citur 16%). Savukārt citur, nevis savā apkaimē lielākā daļa iedzīvotāju apmeklē
kultūras pasākumus (citur 61%, savā apkaimē 22%) un izklaides pasākumus (citur 57%,
savā apkaimē 18%). Arī algotu darbu iedzīvotāji citur strādā ievērojami biežāk (39%) nekā
savā apkaimē (15%).
Raksturojot vidējos rādītājus par visām aktivitātēm kopumā, jāatzīmē, ka minētās aktivitātes
savā apkaimē vidēji veic 28%, citur – 25% iedzīvotāju. Bet vidēji 52% atbildēja, ka viņi
šādas aktivitātes neveic vai tas uz viņiem neattiecas.
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Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori, SKDS, 2010. gada maijs – jūnijs.
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Salīdzinot rādītājus pa apkaimēm, var konstatēt, ka vidējie rādītāji par savā apkaimē
īstenotajām aktivitātēm ir augstāki Centrā, Berģos, Mīlgrāvī, Ziepniekkalnā un Imantā.
Savukārt vidēji biežāk dažādas aktivitātes citur veikuši respondenti Torņakalnā, Berģos,
Pleskodālē un Zasulaukā (8. attēls)
8. attēls
Rīgas iedzīvotāju veiktās aktivitātes savā apkaimē procentos no pilsētā veiktajām
aktivitātēm 2010. gadā

Rīgas pilsētas pašvaldības īstenotie Eiropas Savienības projekti
Pārskata gadā RD aktīvi turpinājās dažādu ES fondu finanšu apguve, realizējot kā dažādus
pārrobežu sadarbības projektus, tā ES struktūrfondu un citu fondu līdzfinansētus projektus.
Kopumā 2010. gadā Rīgas pilsētas pašvaldībā ieviešanā bija 96 Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti par kopējo summu 87,3 miljoni latu. Īstenoti gan nozīmīgi infrastruktūras
projekti, sociālās aprūpes, izglītības, gan vides un kultūras investīciju projekti.
Visvairāk projektu tika realizēti mērķa PM1 Izglītota un prasmīga sabiedrība ietvaros – kopā
52 (9. attēls). 2010. gadā tika uzbūvēta jauna Pirmsskolas izglītības iestāde Valdeķu ielā 58.
Tāpat pārskata gadā Rīgas skolās aktīvi tika realizēti mūžizglītības programmas Comenius
projekti. 10 projekti realizēti mērķa M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti ietvaros. Tostarp
tādi projekti kā „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana un ekoloģiskā stāvokļa
uzlabošana”, „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas pilsētas izglītības iestāžu ēkās”,
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rīgā” un citi.
9. attēls

tīklā, kā arī mērķa M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta ietvaros. Tie ir veloceliņa Rīga – Berģi
izbūve, kā arī Austrumu maģistrāles (Viestura prospekta un Meža prospekta divu līmeņu
šķērsojuma) būvniecība. Finansiāli ietilpīgākais mērķa PM1 Izglītota un prasmīga sabiedrība
ietvaros realizētais projekts pārskata gadā ir „Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas vispārizglītojošās skolās”.
Taču ne vienmēr projekta nozīmīgumu apliecina projekta finansējuma apjoms. Ļoti bieži pat
par nelielu ES līdzfinansējumu iespējams iegūt maksimālu rezultātu kādā jomā.
Visaktīvākā pašvaldības iestāde Eiropas Savienības līdzfinansējuma apguvē pārskata gadā
bija RD Izglītības, kultūras un sporta departaments. Tajā tika ieviesti 55 projekti par kopējo
summu 27,6 miljoni latu. Labklājības departaments 2010. gadā īstenoja 12 projektus 5,3
miljonu apmērā. 9 projektus realizēja PAD, projektu kopējais finansējums – 18,9 miljoni (10.
attēls).
10. attēls

2010. gadā realizēto projektu sadalījums pa stratēģiskajiem mērķiem
Pašvaldības iestāžu aktivitāte ES finansējuma apguvē

Avots: RD PAD
Avots: RD PAD

Diemžēl neviens projekts netika realizēts mērķa M11 Droša pilsētvide ietvaros.
Finansiāli ietilpīgākie projekti tika realizēti prioritārā mērķa PM3 Uz starptautisku sadarbību
vērsta pilsētas ekonomikas attīstība, īstenojot Rīgas pilsētas un ostas integrāciju TEN-T ceļu

Kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek sagatavotas, izskatītas, saskaņotas un
apstiprinātas projektu ieceres un projekti nosaka RD 2010. gada 6. jūlija iekšējie noteikumi
Nr. 3 „Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā”.
2010. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un
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3. Pašvaldības aktivitāšu apraksts Rīgas stratēģisko mērķu
ietvaros
Nodaļas ietvaros pēc vienotas struktūras tiek raksturots katrs Rīgas stratēģiskais mērķis
izmantojot statistikas datus, pašvaldības rīcībā esošos datus, mediju monitoringa ietvaros
apkopoto informāciju, pašvaldības struktūrvienību sagatavotos gada pārskatus un speciāli šim
pārskatam sagatavoto informāciju par veiktajām aktivitātēm mērķu, uzdevumu, prioritāšu un
tūlītējo soļu ietvaros, kā arī iedzīvotāju aptaujas rezultātus, pētījumus un citu informāciju.

Dažādās Rīgas apkaimēs vērtējums par pirmsskolas izglītības iestāžu (bērnudārzu) pieejamību
atšķiras – tādās apkaimēs kā Dzirciemā, Sarkandaugavā, Daugavgrīvā un Torņakalnā
salīdzinoši vērojams pozitīvāks vērtējums. Taču negatīva attieksme pausta tādās apkaimēs
kā Dārzciemā, Bišumuižā, Zasulaukā, Āgenskalnā un Centrā. Arī par pirmsskolas izglītības
iestāžu (bērnudārzu) kvalitāti Dārzciema un Bišumuižas apkaimes iedzīvotāji ir kritiskāk
noskaņoti kā citu apkaimju iedzīvotāji.
1.1. attēls
Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (bērnudārzu)
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

PM1
PM1 IZGLĪTOTA UN PRASMĪGA SABIEDRĪBA
Stratēģijā izvirzītais mērķis ir veicināt interesi par izglītību, kā arī izglītības pieejamību,
piemērotību tirgus vajadzībām un kvalitāti. Mērķis ir vērsts uz visu vecuma grupu Rīgas
iedzīvotājiem
Izglītoti un dzīves gudri cilvēki ir bijuši un ir viena no galvenajām, ja ne pati galvenā, vērtība
gan valstī, gan pilsētā. Izglītības sistēma, tās kvalitāte un pieejamība ir tās lietas, par ko
rūpējas pašvaldība un zināmā mērā arī valsts, bet prasmju, pieredzes un dzīves gudrības
attīstība bieži vien nav tieši saistītas ar izglītības infrastruktūru, bet gan ar ģimeni, draugiem,
darba specifiku, apkārtējo vidi, hobijiem u.c. Tamdēļ rūpējoties par mērķa sasniegšanu, jāveic
aktivitātes arī harmoniskas un radošas gaisotnes attīstīšanai pilsētā.
Valstī esošā krīze ir ieviesusi arī zināmās izmaiņas skolu izvēlē. Piemēram, 2009./2010.
mācību gadā tika novērota tendence, ka pierīgā dzīvojošie bērni pārtrauca mācības Rīgas
skolās. Tas, galvenokārt, skaidrojams ar faktu, ka ir mainījusies viņu vecāku darba vieta, vai
arī vecāki ir palikuši bez darba,9 vai ir samazinājušies viņu ienākumi un līdz ar to ir notikusi
izvēle par labu mācībām dzīves vietai tuvējā skolā, nevis Rīgas skolā.
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2010. gadā iedzīvotāji pašvaldības vispārējās izglītības
iestāžu (skolu) pakalpojumu pieejamību un kvalitāti ir vērtējuši atzinīgāk nekā pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu (bērnudārzu) pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.
Ja ar pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (bērnudārzu) pakalpojumu kvalitāti ir
apmierināti 60,9% respondentu, tad ar to pieejamību vairs tikai 32,2%. Jāatzīmē, ka atbildes
snieguši tikai tie respondenti, kuru ģimenē ir bērni līdz 6 gadu vecumam, līdz ar to objektīvi
novērtējot esošo situāciju (1.1. attēls).
9
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Avots: Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.

Pretēja situācija vērojama vispārējo izglītības iestāžu (skolu) pakalpojumu jomā – ar pieejamību
ir apmierināti 77,3% aptaujāto, savukārt ar kvalitāti 64,7%. Tomēr tieši izglītības kvalitātes
uzlabošanā pašvaldība nevar veikt būtiskus uzlabojumus, jo šī joma atkarīga no valsts
politikas. Ja aptaujas rezultātus salīdzina ar iepriekšējo gadu veikto aptauju rezultātiem,
tad redzams, ka iedzīvotāju viedoklis par vispārējo izglītības iestāžu pieejamību un kvalitāti
praktiski nav mainījies.
Iedzīvotāju vērtējums apkaimju griezumā liecina, ka salīdzinoši pozitīvāki viedokļi par
izglītības iestāžu pieejamību tika sniegti tādās apkaimēs kā Zolitūdē, Torņakalnā, Purvciemā,
Ziepniekkalnā, Mīlgrāvī, Dreiliņos, Brasā, Juglā un Bišumuižā.

1.2. attēls
Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu (skolu) pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti

(5 grupas 100 bērniem), Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē „Māra” (1grupa 20 bērniem) un
Rīgas bērnu un jauniešu centrā „IK Auseklis” (2 grupas 40 bērniem).
2010. gada 1. septembrī rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē atradās 13075 bērni, no
kuriem 7373 bērni tika uzņemti pirmsskolas iestādēs, bet 5702 bērni šo rindu saglabāja un
tas ir par 26,4% (2043 bērniem) mazāk nekā 2009. gadā. Tomēr, tikai 53,8% pirmsskolas
vecuma bērni apmeklē bērnudārzus. Lai palielinātu to bērnu skaitu, kas apmeklē bērnudārzus,
pašvaldība nolēma pirkt pirmsskolas izglītības pakalpojumus no privātiem bērnudārziem, par
katru Rīgā deklarēto izglītojamo bērnu maksājot dotāciju 12510 latu apmērā mēnesī. Līdz ar to,
bērni, kas gaida rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā, varēs apmeklēt privāto pirmsskolu ar
tādiem pašiem nosacījumiem kā pašvaldības pārziņā esošajos bērnudārzos. Pašlaik lielākais
pieprasījums pēc vietām bērnudārzā ir bērniem vecumā no pusotra līdz trīs gadiem.
Tūlītējais solis Atjaunot pirmsskolas izglītības funkciju
Turpinot pašvaldības īpašumā esošo brīvo īpašumu optimizāciju, atverot tajos jaunas papildus
pirmsskolas grupas, ēkas Ulbrokas ielā 20 (Rīgas Pļavnieku sākumskola) rekonstrukcijas rezultātā 2011. gadā ir plānots atvērt pirmsskolas izglītības iestādi 11 grupām 220 bērniem.
Tūlītējais solis Paplašināt sadarbību ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm

Avots: Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.

Mērķa „Izglītota un prasmīga sabiedrība” ietvaros izvirzītas 2 prioritātes un 4 tūlītējie soļi.
2010. gadā atbildīgās pašvaldības struktūrvienības norādījušas, ka visu prioritāšu un tūlītējo
soļu ietvaros veikušas virkni darbību.
Prioritāte Optimizēt izglītības iestāžu tīklu
Pašvaldības pirmsskolas izglītības tīkla paplašināšanai un rindu samazināšanai skolu tīkla
optimizācijas rezultātā atbrīvotās skolu ēkas tiek rekonstruētas un tajās atver pirmsskolas
izglītības iestādes grupas. Kopumā 2010. gadā tika atvērtas 37 grupas 738 bērniem
sekojošās izglītības iestādēs – Lauku ielā 2b, Viestura prospektā 57, Slokas ielā 197, Raņķa
dambī 3 un Baltā ielā 15.

Pārskata gadā pašvaldība sagatavoja jaunu saistošo noteikumu projektu „Par kārtību, kādā
reģistrē, uzņem un atskaita pirmsskolas vecuma bērnus Rīgas pilsētas pašvaldības finansētajās
pirmsskolas izglītības grupās privātajās izglītības iestādēs”, kurā ir atrunāta kārtība kā bērni,
kas reģistrēti rindā uz vietu bērnudārzā, varēs pretendēt uz pašvaldības dotētajām vietām
privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.
Kopumā uz 2011. gada 1. janvāri līgums par pašvaldības līdzfinansējumu noslēgts ar 48
privātajām izglītības iestādēm, salīdzinot ar 2010. gada 1. janvāri, to skaits ir pieaudzis par
17 iestādēm.
Tūlītējais solis Attīstīt bērnu pieskatīšanas centru darbību un veidot pirmsskolas izglītības
grupas ar nepilnas dienas nodarbību ilgumu, dažādot darbības laikus
2010. gadā netika izveidotas jaunas bērnu pieskatīšanas istabas (centri).

Prioritāte Palielināt bērnu vietu skaitu pirmsskolas izglītības programmas apguvei
Lai palielinātu bērnu vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs, bez minētā iepriekšējā
prioritātē, 2010. gadā tika atvērtas papildu grupas Rīgas 254. Pirmsskolas izglītības iestādē

Tūlītējais solis Izstrādāt un īstenot vispārējās izglītības iestāžu optimizācijas pamatprincipu
un rīcības plānu
10

125 lati vidēji mēnesī tiek izlietoti par viena bērna uzturēšanos Rīgas pašvaldības bērnudārzos mēnesī.
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2010. gadā tika izskatīts un akceptēts „Rīgas pilsētas pašvaldības skolu tīkla situācijas apraksts un pamatnostādnes optimizācijai 2010. - 2014. gadam”. Tāpat tika veikti grozījumi
Rīgas Domes 2009. gada 11. augusta lēmumā Nr.50 „Par Rīgas pašvaldības skolu tīkla
pilnveidošanas pasākumiem”, kā rezultātā 2010. gadā tika veiktas sekojošas izmaiņas skolu
tīklā: reorganizēta Rīgas 7. internātpamatskola un Rīgas Lastādijas internātvidusskola, kā
arī izveidota Rīgas Lastādijas internātpamatskola, savukārt likvidēta Rīgas komercģimnāzija,
Rīgas 16. vidusskola un Rīgas 100. vidusskola.
Likvidēto skolu izglītības programmu īstenošanu turpina Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija, Rīgas
63. vidusskola un Rīgas 45. vidusskola.
Budžets
2010. gadā izglītības nozare tika definēta kā viena no Rīgas pašvaldības prioritātēm (otrā
prioritāte – transporta nozare). Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi izglītībai un sportam
2010. gadā bija 145,1 milj. Ls, tai skaitā investīcijas 8,6 milj. Ls apmērā, kas attiecīgi
ir par 16% un 26,5% mazāk nekā 2009. gadā. Galvenās aktivitātes, kas tika veiktas
izmantojot finanšu resursus bija nozares uzturēšana un dažādi projekti: skolu un bērnudārzu
infrastruktūras uzlabošana – siltināšanas darbi, ēku rekonstrukcija, renovācija, remonti un
bērnudārzu rotaļu laukumu atjaunošana u.c.
ES līdzfinansējums
Mērķa ietvaros 2010. gadā īstenoti 54 projekti par kopējo summu 18,9 miljoni latu. Tai skaitā tika
īstenots nozīmīgs projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Valdeķu ielā 58”. Aktīvi tika
realizēti dažādi projekti Rīgas izglītības iestādēs mūžizglītības programmas Comenius ietvaros.
Secinājumi
Joprojām viena no mērķa aktualitātēm ir Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindas
samazināšana, lai bērnudārzu vietu skaita piedāvājums atbilstu vietu skaita pieprasījumam.
Lai gan augstākā izglītība ir valsts kompetencē, tā tomēr ievērojami ietekmē situāciju pilsētā
gan šodien, gan ietekmēs nākotnē. 2010. gadā vispopulārākā bakalaura programma, ko izvēlējās abiturienti Latvijas Universitātē (LU), bija komunikācijas, vadības un tiesību zinātnes,
bet Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) – telekomunikāciju, informācijas tehnoloģiju un datorsistēmu programmas11. Tas norāda uz to, ka joprojām izvēle ir par labu relatīvi vieglākiem
priekšmetiem un pašlaik populārām nozarēm, kurās nākotnē var rasties speciālistu pārprodukcija vai arī nozares aktualitātes samazināšanās. Līdz ar to, lai sasniegtu stratēģisko mērķi
11
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M7 Augstas pievienotās vērtības konkurētspējīga ekonomika un, lai varētu plānot valsts un
pašvaldības ilgtermiņa attīstību, ir jānodrošina kvalitatīva pamatizglītība, vidusskolas izglītība un augstākā izglītība, nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstošu materiāltehnisko bāzi,
veicinot ieinteresētību priekšmetos, ar inovatīvu pieeju pasniedzot un skaidrojot mācību vielu
skolniekiem un studentiem, kā arī pārbaudot viņu zināšanas.
Lai veicinātu tūlītējā soļa Paplašināt sadarbību ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm izpildi, būtu lietderīgi izpētīt sadarbības iespējas arī starp tuvējām pašvaldībām (Rīgas
aglomerācijas ietvaros) izglītības jomā. Lai gadījumos, kad trūkst vietas bērnu dārzā, kurā
bērns gaida rindā, būtu iespēja vest bērnu uz blakus pašvaldības bērnu dārzu, kas ir pa
ceļam uz vecāku darbu, ja vien šajā iestādē ir brīvas vietas. Līdzīgi varētu risināt arī tūlītējā
soļa Attīstīt bērnu pieskatīšanas centru darbību un veidot pirmsskolas izglītības grupas ar
nepilnas dienas nodarbību ilgumu, dažādot darbības laikus izpildi.
Nozares eksperta viedoklis
Ilona Raugze, eksperte reģionālās attīstības jautājumos
RD īstenotās aktivitātes izglītības un prasmju attīstības jomā liecina par kompleksu pašvaldības
pieeju šī prioritārā mērķa īstenošanā. Īstenotās aktivitātes ir vērstas gan uz izglītības pieejamības, gan iespēju daudzveidības, gan izglītības piedāvājuma kvalitātes uzlabošanu. Ņemot
vērā to, ka izglītības pieejamības jomā Rīgā visaktuālākais jautājums ir pirmsskolas izglītības
pieejamība, kā pozitīva ir vērtējama RD iniciatīva un veiktās darbības, attīstot sadarbību ar
privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Kā pozitīva ir vērtējama arī nākotnes iecere izpētīt
sadarbības iespējas ar kaimiņu pašvaldībām, lai vēl vairāk palielinātu pirmsskolas izglītības
pieejamību. Augstu vērtējamas ir arī RD veiktās aktivitātes interešu izglītības un mūžizglītības
jomā, lai palielinātu izglītības iespēju piedāvājumu Rīgā. Pašvaldība veic arī nozīmīgu darbu,
lai sekmētu izglītības kvalitātes pieaugumu, sasaisti ar darba tirgus vajadzībām un nākotnes
izaugsmes perspektīvām. Šajā jomā īpaši atzīmējamas veiktās aktivitātes, kas vērstas uz pedagogu profesionālo iemaņu attīstīšanu, eksakto zinātņu un zinātniski pētnieciskās darbības
popularizēšanu skolēnu vidū, kā arī skolēnu profesionālās orientācijas veicināšanu. Līdz ar to,
pretēji šī prioritārā mērķa aprakstā minētajam, ka “izglītības kvalitātes uzlabošanā pašvaldība
nevar veikt būtiskus uzlabojumus, jo šī joma atkarīga no valsts politikas”, faktiski RD veiktās
darbības prioritārā mērķa īstenošanai demonstrē pašvaldības nozīmīgo lomu un daudzveidīgās
iespējas izglītības satura uzlabošanā un zināšanu ekonomikas pamatu veidošanā.
Lai paaugstinātu izglītības satura un piedāvājuma konkurētspēju, turpmākajos gados būtu
ieteicams arī veicināt autorprogrammu izstrādi un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs.

Andris Deniņš, Dr.oec., profesors
Augsti novērtējami vispārējās izglītības (arī pirmsskolas un speciālās izglītības iestādes) pieejamības nodrošināšanas pasākumi, tomēr būtu vēlams, lai plašākā apmērā būtu vērojami
zināšanu pārneses jautājumi, kas veidotu arī savstarpējo sinerģiju gan pašvaldības, gan arī
reģionālā līmenī. It sevišķi liela nozīme ir pievēršama izglītības piemērotībai tirgus vajadzībām un kvalitātei.
Mērķa īstenošanai ir izvirzītas divas prioritātes – Optimizēt izglītības iestāžu tīklu un Palielināt
bērnu vietu skaitu pirmskolas izglītības programmas apguvei. Kopumā 2010.gadā atvērtas
37 grupas 738 bērniem. Tomēr, kopumā tikai 53,8% apmeklē bērnudārzus, tāpēc noteikto
prioritāšu īstenošanai nepieciešams papildus resurss.

9. klašu beidzēju
īpatsvars, kas saņem
tikai liecību atestāta
vietā
12.klašu beidzēju
īpatsvars, kas saņem
tikai liecību atestāta
vietā
Eksakto zinātņu
centralizēto eksāmenu kārtotāju īpatsvars
vidusskolās:
-matemātikā
-fizikā

Pozitīvi jāvērtē atskaite par finanšu izlietojumu mērķa sasniegšanai, īpaši Eiropas Savienības
līdzfinansējuma izlietojums- 54 projektos par kopējo summu18,9 miljoni latu.

-ķīmijā

Kopumā 2010.gada laikā veikts ievērojams skaits uzdevumu un dažādu aktivitāšu, kas
apliecina šī stratēģiskā mērķa realizētāju mērķtiecīgo un sistematizēto darbību.
Pirmskolas izglītības iestāžu darbības paplašināšana ir tikai viens no soļiem izglītotas un
prasmīgas sabiedrības veidošanā. Tāpēc būtu ieteicams attīstīt šo stratēģisko mērķi ar
daudzveidīgākiem pasākumiem un uzdevumiem.
1.1. tabula
Stratēģiskā mērķa „Izglītota un prasmīga sabiedrība” rādītāji
Rādītājs

Datu avots

Iepriekšējo periodu vērtības, gads

Tendence
pret
iepriekšējo gadu

Pirmsskolas vecuma
bērnu īpatsvars, kas
apmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes

RD Izglītības, 2004 2005 2006 2007 2009
jaunatnes un
sporta depar- 77,2% 72,2% 62,1% 60,1% 51,8%
tamenta dati

Pirmsskolas vecuma
bērnu skaits, kuri
stāv rindā un kuriem
pašvaldība nevar
nodrošināt vietas
pirmsskolas izglītības
iestādēs

RD Izglītības,
jaunatnes un
sporta departamenta dati

2006

2007

2008

2009

2010
53,8%

⇧

3938

5011

7745

⇩

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
virziens

Pieaug

2010

⇧

Iedzīvotāju ar
augstāko izglītību
īpatsvars, % (15-64)
Iedzīvotāju īpatsvars
ar vidējo profesionālo
izglītību (pēc pamatskolas un pēc vidusskolas), % (15-64)
Nodarbināto
iedzīvotāju ar
augstāko izglītību
īpatsvars, % (15-64)
Nodarbināto
iedzīvotāju ar vidējo
profesionālo izglītību
īpatsvars, % (15-64)
Tendence

Samazinās

⇩
1607

Tendence
pret
iepriekšējo
gadu vidējo
rādītāju

-bioloģijā

Novērtējums

RD Izglītības,
jaunatnes un
sporta departamenta dati
RD Izglītības,
jaunatnes un
sporta departamenta dati
RD Izglītības,
jaunatnes un
sporta departamenta dati
RD Izglītības,
jaunatnes un
sporta departamenta dati
RD Izglītības,
jaunatnes un
sporta departamenta dati
RD Izglītības,
jaunatnes un
sporta departamenta dati
RD Izglītības,
jaunatnes un
sporta departamenta dati
RD Izglītības,
jaunatnes un
sporta departamenta dati
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PM2

Zasulaukā un Sarkandaugavā dzīvojošie rīdzinieki, savukārt Ķengaraga iedzīvotāji sniedza
viskritiskāko vērtējumu.

PM2 RADOŠA UN EIROPEISKA PILSĒTA AR AUGSTVĒRTĪGU KULTŪRAS DZĪVI
Radošās industrijas ieņem arvien nozīmīgāku lomu tautsaimniecības attīstībā un Rīgas
konkurētspējas nodrošināšanā. Liela nozīme ir Rīgas kā eiropeiskas pilsētas identitātei un
tās iedzīvotāju spējai līdzdarboties, būt radošiem ikvienā savā darbībā un veidot nākotnes
Rīgu visiem kopā.
Aktivitātes šī mērķa ietvaros pārskata gadā ļoti cieši sasaucas ar Rīgas iegūtajām tiesībām
2014. gadā būt Eiropas Kultūras galvaspilsētas (EKG) statusā. Uz to arī vērsta viena no prioritātēm – sagatavot un īstenot Eiropas Kultūras galvaspilsētas projektu.

Pozitīvi vērtējams, ka starp labajām lietām, panākumiem, ko rīdzinieki ievērojuši pilsētā pēdējā gada laikā, 17% rīdzinieku minēja dažādus ar kultūras jautājumiem saistītus aspektus.
Rīdzinieki norādīja, ka pilsētā notiek dažādi pasākumi (9%, minēta Muzeju nakts, Staro Rīga,
Labestības diena u.c.), kā arī tiek organizēta dažādu svētku svinēšana (6%).
2.1. attēls
Iedzīvotāju apmierinātība ar kultūras pasākumiem Rīgā

Rīga ir vieta, kur uz dažādiem kultūras pasākumiem pulcējas ne vien paši rīdzinieki, bet arī pārējās Latvijas iedzīvotāji un pilsētas viesi no citām valstīm. Vai tās būtu Valsts svētku svinības,
Dziesmu un deju svētki, Rīgas svētki vai kādi citi kino, mūzikas, dejas vai mākslas festivāli,
pilsēta ar lielāko prieku uzņem un ar atraktivitāti un radošumu pulcē tūkstošiem ļaužu. Tā, piemēram, Rīgas svētkus 2010. gadā apmeklēja vairāk nekā 200 000 cilvēku, X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki galvaspilsētā pulcēja turpat 31 tūkstoti dalībnieku.12
Kultūras dzīves nozīmīga sastāvdaļa ir bibliotēkas. Rīgā ir Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB) ar 28
filiālbibliotēkām un 3 ārējās apkalpošanas punkti. 2010. gadā pēc vienotās lasītāju reģistrāci
jas Rīgā bija 67 563 bibliotēkas lietotāji, 1 044 107 apmeklējumi un 2 074 046 izsniegumi.
2010. gada maijā – jūnijā veiktās Rīgas iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka visatzinīgāk aptaujātie vērtējuši kultūras pasākumus, kopumā ar tiem apmierināti bija – 83,3%. Kā
iemeslus savai neapmierinātībai rīdzinieki visbiežāk minējuši, ka ir dārgas biļetes uz pasākumiem (41%), kā arī to, ka notiek pārāk maz pasākumu (20%). Viskritiskāk tika vērtētas
iespējas iesaistīties pašdarbības kolektīvos pieaugušajiem, jo apmierināti ar šādu iespēju bija
vien 43,3% aptaujāto. Iespējas bērniem darboties pulciņos, pašdarbības kolektīvos pozitīvi
vērtēja 47% respondentu.
Iedzīvotāju vērtējums apkaimju griezumā liecina, ka salīdzinoši pozitīvāki viedokļi par kultūras pasākumiem Rīgā tika sniegti tādās apkaimēs kā Ķengarags, Purvciems, Zolitūde, Pleskodāle, Torņakalns. Iespēju iesaistīties pulciņos, pašdarbības kolektīvos bērniem pozitīvi vērtēja
Zolitūdes, Juglas, Sarkandaugavas un Purvciema iedzīvotāji, savukārt Ķengaraga iedzīvotāji
šo iespēju vērtēja salīdzinoši kritiski. Ar iespēju iesaistīties pulciņos, pašdarbības kolektīvos pieaugušajiem apmierinātāki ir Purvciemā, Juglā, Šampēterī, Pleskodālē, Torņakalnā,
12
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Avots: Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.

Mērķa PM2 Radoša un eiropeiska pilsēta ar augstvērtīgu kultūras dzīvi ietvaros ir izvirzītas 4
prioritātes un 5 tūlītējie soļi. Aktivitātes notika visās prioritātēs un četros no pieciem tūlītējiem soļiem, izņemot tūlītējo soli Nodrošināt Dziesmu svētku procesa nepārtrauktību.

Prioritāte Sagatavot un īstenot Eiropas Kultūras galvaspilsētas projektu
Pārskata gadā tika izveidota EKG direkcija un Mākslinieciskā un Uzraudzības padome. Tika
noslēgts 2014. gada programmas projektu un ideju konkurss, kā arī Rīga pārstāvēta citu EKG
pilsētu, starptautiskos forumos.
Kultūras galvaspilsētas programmas nosaukums ir „Force Majeure” un tai pamatā ir sešas
idejas, kas balstītas tematiskajās līnijās: „Okeāna alkas”, „Brīvības iela”, „Izdzīvošanas komplekts”, „Ceļu karte”, „Dzintara ādere” un „Rīgas karnevāls”. Katrā no tām ir dažādu jomu
pasākumi.

nioru koru svētkos Valmierā, Kurzemes dziesmu svētkos Dobelē, Vidējās paaudzes deju svētkos Valmierā, Starptautiskajā Masku tradīciju festivālā Salacgrīvā, Latvijas Amatieru teātru
reģionālajā skatē Limbažos u.c.
2010. gadā Rīgā darbojās 274 amatierkolektīvi, no tiem 25 bērnu kolektīvi – 85 kori, 49
deju kolektīvi, 42 vokālie ansambļi, 16 folkloras kopas, 5 pūtēju orķestri, 6 kokļu ansambļi,
12 instrumentālie ansambļi, 16 amatierteātri, 31 lietišķās mākslas studija, 8 tēlotājas mākslas studijas un 4 foto/kino studijas. Kopējais amatieru kolektīvos darbojošos cilvēku skaits
bija 8997 un dalībnieku skaits bērnu kolektīvos – 1174.
Prioritāte Modernizēt pilsētas kultūras iestāžu infrastruktūru

Arī Zviedrijas pilsēta Ūmeo 2014. gadā būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, tāpēc daudzas
2010. gada aktivitātes Rīgai un Ūmeo ir kopīgas. 2010. gada sākumā notika priekšsēdētāja
N. Ušakova vadītās RD delegācijas vizīte Ūmeo. Vizītes ietvaros tika atklāts tiešais avioreiss
Rīga-Ūmeo-Rīga, nodibināti kontakti ar Ūmeo pilsētas pašvaldības un kultūras jomas pārstāvjiem tālākai sadarbībai, gatavojoties 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam.
2010. gada aprīlī notika Ūmeo pašvaldības pārstāvju vizīte Rīgas domē. Oktobrī Ūmeo reģiona delegācijas vizītes laikā norisinājās seminārs par 2014. gada EKG galvaspilsētu Rīgas un
Ūmeo, kā arī Rīgas plānošanas reģiona un Ūmeo reģiona attīstību un sadarbības iespējām.
Norisinājās aktīvs darbs pie EKG brīvprātīgo programmas. Tika veidots sabiedrības līdzdalības
rīcības plāns, kurš veicinās un aktivizēs iedzīvotāju radošu līdzdalību pilsētvides veidošanā.

Pilsētas kultūras iestāžu infrastruktūras modernizācija notiek pēc iestāžu pieprasījuma, sadarbojoties RD Izglītības, kultūras un sporta departamentam ar RD Īpašumu departamentu.
Pārskata gadā notika Latgales priekšpilsētas multifunkcionālā kultūras un mākslas centra
celtniecības projekta izstrāde, tika apkopota informācija VEF Kultūras pils renovācijas projekta uzsākšanai, kā arī tika veikta telpu renovācija Kultūras centrā „Iļģuciems” Tautas tēlotājmākslas un lietišķās mākslas studiju projekta „Amatu māja” vajadzībām. Savukārt kultūras
un tautas mākslas centram „Ritums” tēlotājmākslas un lietišķās mākslas studiju un folkloras
kopu vajadzībām tika izveidota jauna struktūrvienība „Meistaru māja”. Pārskata gadā tika
veikti arī RCB Imantas (1408 m2) un Jaunciema (114 m2) filiālbibliotēku telpu remonti un
jaunizveidotās RCB Biķernieku filiālbibliotēkas renovācija (188 m2).

Prioritāte Nodrošināt amatieru kolektīvu darbību
Prioritāte Atbalstīt kultūras projektu realizāciju
Kultūras projektu finansēšanas konkursos tika sniegts finansiāls atbalsts tautas mākslas kolektīvu radošo projektu īstenošanai un dalībai valsts nozīmes tautas mākslas pasākumos.
Viena no prioritātēm bija atbalsts pilsētas mākslas un amatierkolektīvu darbības nodrošinājumam t.sk. kolektīvu koncertu, izstāžu, izrāžu nodrošinājumam un dalībai valsts nozīmes
tautas mākslas pasākumos.

Prioritātes ietvaros veiktās aktivitātes ir aprakstītas Tūlītējā soļa Realizēt kultūras projektu
konkursus ietvaros.
Tūlītējais solis Apstiprināt un īstenot Ilgtermiņa festivālu mērķprogrammu

2010. gadā notika 7 tikšanās ar Kultūras ministrijas speciālistiem par amatierkolektīvu darbības
metodisko nodrošinājumu, t.sk. arī par Valsts mērķdotācijas atjaunošanas nepieciešamību.

Pārskata gadā tika organizēts Rīgas Festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkurss un
tika apstiprināts atbalsts 40 Rīgas pilsētai nozīmīgu un mākslinieciski kvalitatīvu festivālu
un to ietvaros rīkotu kultūras un mākslas projektu īstenošanai Rīgā laika posmā no 2010.
gada līdz 2012. gadam, no tiem 2 festivāliem tika nodrošināts sagatavošanās posms, 26 no
minētajiem 40 ir starptautiski festivāli.

Pārskata gadā Rīgas amatieru kolektīvi piedalījās Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī, Se-

Tūlītējais solis Realizēt kultūras projektu konkursus

Amatierkolektīvu darbības nodrošināšana izpaužas arī iespējā amatierkolektīviem darboties pašvaldībai piederošās telpās, t.sk. pilna pašvaldības dotācija kultūras centru darbības nodrošināšanai.
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Kultūras projektu konkursi sniedz iespēju veicināt un atbalstīt kultūras procesa daudzveidību,
radošos projektus profesionālās mākslas un tautas mākslas nozarēs.
2010. gadā tika izsludināti un realizēti vairāki kultūras projektu finansēšanas konkursi (skatīt informāciju arī Prioritātes Atbalstīt kultūras projektu realizāciju un Tūlītējā soļa Realizēt
kultūras projektu konkursus aprakstos):
1) Rīgas Festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkurss (skatīt Tūlītējā soļa Apstiprināt
un īstenot Ilgtermiņa festivālu mērķprogrammu aprakstu),
2) RD Kultūras projektu finansēšanas konkursā tika iesniegti un izvērtēti 242 projektu pieteikumi, no tiem atbalstīti tika 92 projekti,

Tūlītējais solis Pilnveidot Rīgas kultūras iestāžu tīklu
2010. gada 14. maijā tika atklāta RCB filiālbibliotēka „Pārdaugava”. Jaunā bibliotēka ir
izveidota RCB optimizācijas procesā, apvienojoties trim RCB Pārdaugavas filiālēm – „Nordeķu”, „Mārtiņa” un „Zasulauka” filiālbibliotēkām. Jaunā bibliotēka ikvienam rīdziniekam, bet
īpaši Pārdaugavas iedzīvotājiem piedāvā gan tradicionālos pakalpojumus – grāmatas un presi
līdzņemšanai uz mājām un lasīšanai uz vietas -, gan iespējas izmantot pakalpojumus elektroniskā vidē – lietot datubāzes, skatīties latviešu filmas portālā „filmas.lv”, lietot internetu un
biroja programmas, un, protams, saņemt profesionālas konsultācijas.13
Tūlītējais solis Izstrādāt Rīgas kultūras stratēģijas vidējā un ilgtermiņa rīcības plānu
Norisinājās Rīcības plāna izstrāde laika posmam no 2012.-2017. gadam.

3) Tradicionālo pasākumu finansēšanas konkursā tika iesniegti un izvērtēti 133 projektu
pieteikumi, no tiem atbalstīti tika 56 projekti,
4) Kultūras pasākumu finansēšanas konkursā tika iesniegti un izvērtēti 488 projektu pieteikumi, no tiem atbalstīti tika 278 projekti,
5) Gaismas festivāla „Staro Rīga” projektu un ideju finansēšanas konkursā tika iesniegti un
izvērtēti 94 projektu pieteikumi, no tiem atbalstīti tika 26 projekti,
6) 2010. gada Gaismas festivāla „Staro Rīga” Jauniešu un studentu gaismas objektu finansēšanas konkurss,
7) Konkurss „2011. gada Rīgas pilsētas svētku mākslinieciskās koncepcijas izstrāde”.
2014. gada kultūras programmas izveidei radīts ideju un kultūras projektu konkurss, kurā
kopā iesniegti 340 projekti un idejas. Turpinās darbs pie 2014. gada programmas veidošanas, novērtējot dažādu kultūras operatoru intereses un viņu specifiskās idejas, veicinot
projektu attīstību Eiropas dimensijā, orientējot Latvijā strādājošos kultūras operatorus uz plašāku sadarbību Eiropas līmenī, kā arī stimulējot starpnozaru sadarbību un kultūras jēdziena
izpratni plašā nozīmē.
Pavisam kopā konkursos tika iesniegti un izvērtēti 1009 kultūras projekti, no tiem atbalstīti
tika 492 ar kopējo finansējumu Ls 1 074 795,57 no 2010. gada budžetu programmām
„Kultūras pasākumi”, „Rīgas pilsētas kultūras stratēģijas programma” un „Festivālu mērķprogramma”.

Budžets
2010. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība izlietoja 18 891,8 tūkstošus latu atpūtas, kultūras
un reliģijas pasākumu finansēšanai no pašvaldības pamatbudžeta un investīciju līdzekļiem.
Līdzekļi tika izlietoti, lai nodrošinātu ikgadējo pilsētas pasākumu atbalstu saskaņā ar Rīgas
kultūrpolitikas koncepciju un arī kultūras iestāžu finansējumu – Rīgas bibliotēku darbības,
kultūras centru un namu darbības, bērnu mūzikas un mākslas skolu nodrošināšanai, kā arī
tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai.
ES līdzfinansējums
2010. gadā mērķa ietvaros tika ieviesti 3 projekti par kopējo summu 19 tūkstoši latu. To
skaitā nodrošināta jauniešu orķestru dalība Eiropas festivālos, kā arī bibliotekāro pakalpojumu attīstība.
Secinājumi
Liela daļa kultūras aktivitāšu mērķa ietvaros 2010. gadā tika veiktas, uzsākot plānot pasākumu kopumu 2014. gada EKG statusa īstenošanai. Lai pienācīgi sagatavotos šim nozīmīgajam pasākumam, ir nepieciešams ilgs laiks, tāpēc savlaicīga gatavošanās ir jāuzskata par
prioritāti.
Plānojot starptautiskos kultūras pasākumus, būtiski ir sadarboties ar Rīgas Tūrisma Attīstības
Biroja veidoto tūrisma veicināšanas kampaņu LIVE RIGA.
13
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Kā arī, plānojot starptautiskos kultūras pasākumus, būtu lietderīgi izvērtēt iespēju ieinteresēt
ne vien Eiropas tūristus, bet arī tūristus no attālākām vietām, piemēram, Āzijas, ASV u.c.
Plānojot un īstenojot aktivitātes mērķa PM2 Radoša un eiropeiska pilsēta ar augstvērtīgu kultūras dzīvi ietvaros, nozīmīgi ir veidot sasaiti ar mērķi PM1 Izglītota un prasmīga sabiedrība, lai
rosinātu vēlmi darboties kultūras jomā vai vispār veicinātu radošās izpausmes jau no bērnības
un skolas dienām. Liekot šādus pamatus bērnam augot, mēs veidojam kulturālāku sabiedrību
ne vien nākotnei, bet arī šodienai, jo, attīstoties kvalitatīvām pamatvērtībām – aicinājumam uz
mākslu, deju, dziedāšanu, veidošanu u.c. reizē tiek modinātas jauno rīdzinieku radošās izpausmes, kas veidos nākamo gan ekonomikas pamatu, gan kvalitatīvāku dzīves vidi, jo kulturālā
sabiedrībā uzlabojas ne vien vides tīrības jautājumi, bet arī drošība u.c. sociālie aspekti.
Mērķa ietvaros liels atbalsts tika sniegts dažādiem kultūras pasākumiem, tomēr kultūras dzīvei ir nozīmīga tās daudzveidība, piemēram, varētu tikt atbalstīta arī grāmatu izdošana u.c.,
kas ievērojami varētu celt iedzīvotāju apziņas līmeni.

Brīvdabas muzeju, lai būtu tuvāk dabai. Vai arī līgošanas sarīkot visās šajās vietās.
Interesanti un vajadzīgi pasākumi ir arī Muzeju un Baltā nakts, kā arī Staro, Rīga! Vairāk publicitātes derētu Zinātnieku naktij, kas arī ir interesants pasākums. Liekas, ka maz skatītāju
bija brīvdabas teātra izrādēs Vērmaņdārzā, un beigās tie pat tika atcelti. Iespējams, ka šī parka apmeklētāji pieraduši pie bezmaksas pasākumiem, bet par teātri bija jāmaksā. Manuprāt,
slikti, ka Rīgā nenotiek Muzikālā teātra 7 sagatavotās brīvdabas izrādes – lai tās noskatītos,
rīdziniekiem jābrauc uz Saulkrastiem, Bausku, Jelgavu vai vēl tālāk.
Rīkojot šos masu pasākumus un publicējot informācijas presē, iespējams, vajadzētu norādīt,
kurās telpās var iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem, kur viņiem ieteicams novietot mašīnu.
Varbūt derētu izstrādāt speciālu maršrutu, kurā iekļautas tikai pieejamās vietas.
Teātros un koncertzālēs pieejamības jautājumi šobrīd ir atrisināti diezgan labi, bet grūti esot
tikt Nacionālā teātra aktieru zālē.

Nozares eksperta viedoklis
Ilona Raugze, eksperte reģionālās attīstības jautājumos
RD organizētie starptautiskie kultūras pasākumi un gatavošanās Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusam 2014.gadā apliecina pašvaldības mērķtiecību Rīgas pilsētas starptautiskās
atpazīstamības veicināšanā. Atzinīgi vērtējamas arī pašvaldības aktivitātes, lai veicinātu iedzīvotāju radošumu un aktīvu līdzdalību pilsētas attīstības procesos. Pašvaldības atvērtība
un atbalsts iedzīvotāju radošuma izpausmēm veido pamatu radošās ekonomikas attīstībai un
līdz ar to paver jaunas iespējas Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles attīstībai.
Baiba Bicēna, Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” vides pieejamības eksperte
Ļoti pozitīvi vērtējami dažādi masu pasākumi Rīgas teritorijā, kuros var piedalīties katrs,
neatkarīgi no vecuma un materiālā stāvokļa. Cilvēki īpaši bija sajūsmināti par 2010. gada
Rīgas svētkiem, kurā pirmo reizi tika demonstrēts aviošovs un Kaira lidojums zem Vanšu tilta.
Daudziem patika X Skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Par Jāņu svinēšanu, kas notika 11, novembra krastmalā, domas dalās. Vai tie ir pietiekami
latviski, atbilst tradīcijām, vai cilvēks šajā pasākumā ir pasīvs vērotājs vai aktīvs dalībnieks,
kā pēc idejas vajadzētu būt? Internetā, viedokļi atšķīrās ļoti krasi. Viena daļa uzskatīja, ka uz
asfalta Jāņi nav nekādi svētki. Vairāki pozitīvi izteicās par pasākumu Dzegužkalnā. Vēl citi
norādīja, ka līgošanu no krastmalas asfalta derētu pārcelt uz kādu pļavu – Spilvi, Mežaparku,

2.1. tabula
Stratēģiskā mērķa „Radoša un eiropeiska pilsēta ar augstvērtīgu kultūras dzīvi” rādītāji
Rādītājs

Teātru darbības
rādītāji –
apmeklētāju
skaits, tūkstošos
Muzeju darbības
rādītāji –
apmeklētāju
skaits, tūkstošos
Bibliotēku darbības rādītāji
- lasītāju skaits,
tūkstošos
Mājsaimniecību
izdevumi atpūtai
un kultūrai %
Tendence
Novērtējums

Datu Iepriekšējo periodu vērtības, gads
avots
CSP

CSP

CSP

2004

2005

2006

2007

2008

2009

560

659

640

728

754

633

2004

2005

2006

2007 2008

2009

826

1 005

1 026 1 208 1 291 1051

2004

2005

2006

2007

2008

160

167

162

178

176

Tendence
pret
iepriekšējo
gadu

Tendence pret
iepriekšējo
gadu vidējo
rādītāju

⇩

⇧

Pieaug

⇩

⇩

Pieaug

⇩

⇧

Vērtē kontekstā
ar citiem rādītājiem – internets,
m/s budžeti

⇩

⇩

Pieaug

CSP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7,3% 8% 9,2% 9,3% 9,7% 9,9% 8,0%

⇧

Pieaugums ar
pozitīvu vērtējumu

⇩

Samazinājums ar
pozitīvu vērtējumu

⇧

Pieaugums ar
negatīvu vērtējumu

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
virziens

⇩

Samazinājums ar
negatīvu vērtējumu
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PM3

nodrošināti biznesa aviācijas pakalpojumi tādā pašā līmenī kā Londonas, Parīzes, Vīnes vai
Maskavas lidostās un tas ir pirmais šāda tipa terminālis Baltijā.18

PM3 UZ STARPTAUTISKU SADARBĪBU VĒRSTA PILSĒTAS EKONOMIKAS ATTĪSTĪBA
Pakalpojumu attīstība, eksporta apjoma pieaugums, administratīvā centra funkciju nostiprināšana un tūrisma kultūras attīstība Rīgā ir prioritārā mērķa galvenie virzieni vispārējās
labklājības veicināšanai
Rīgas ekonomikas apjomi pasaules mērogā ir salīdzinoši nelieli un vispārējās labklājības
veicināšanai dalība starptautiskā arēnā ir ļoti svarīga – gan aicinot tūristus, investorus u.c.
uz Rīgu, gan piedāvājot preces un pakalpojumus ārvalstīs. 2010. gadā liels uzsvars tika likts
tūrisma attīstībai, kā arī tika veiktas aktivitātes loģistikas potenciāla attīstīšanai.
Populārā tūrisma ceļvežu izdevniecība „Lonely Planet” Rīgu ierindoja Austrumeiropas iecienītāko TOP 10 tūrisma galamērķu saraksta 9. vietā, tādējādi Rīgai apsteidzot pat tādas populāras tūrisma pilsētas kā Prāgu un Budapeštu14. Arī gardēžu vidū Rīga iegūst savu popularitāti
– tūristi atzinīgi novērtē Rīgas restorānus.
Katru gadu Rīgā tiek veikti dažādi uzlabojumi tūrisma infrastruktūras jomā, tā, piemēram, 2010.
gadā Rīgas pašvaldībai, sadarbojoties ar privātajiem investoriem, tika atklāta „Tūristu infolīnija”,
kuras ietvaros pie dažādiem tūristu objektiem tika uzstādīti tūristu infolīnijas punkti ar tālruņa
numuru, lai noklausītos 13 stāstus par dažādiem objektiem Vecrīgā. 2010. gadā tika izveidots
arī gidu reģistrs www.rigaguides.lv, kurā uz 2011. gada maiju ir reģistrējušies 68 gidi.15

Prioritāte Veicināt Rīgas brīvostas attīstību, ievērojot LR noteiktos vides normatīvus
Rīgas Brīvostas pārvalde realizē ostas pieejas infrastruktūras attīstības projektus saistībā ar
Rīgas domes un VAS „Latvijas dzelzceļš” realizētajiem projektiem19.
Saskaņā ar Rīgas attīstības plānu ostas aktivitātes ir plānots pārcelt no pilsētas centra uz
Krievu salu. Projektu ir paredzēts īstenot līdz 2014. gadam un plānotās projekta izmaksas ir
153 milj. EUR, no kuriem pusi ir paredzēts segt no Eiropas kohēzijas fonda. Termināļus plāno
izbūvēt no 2011. gada līdz 2012. gadam un 2013. gadā plānots pārcelt stividorus.
Prioritāte Īstenot Rīgas Ziemeļu transporta koridora projektu
2010. gadā tika turpināts darbs pie Rīgas Ziemeļu transporta koridora (RZTK) projekta sagatavošanas. Starp galvenajiem veiktajiem darbiem atzīmējami sekojošie:

Plānojot 2011. gada tūrisma plūsmas Rīgā un reģionos, tika noskaidroti 32 kultūras, sporta
un izklaides pasākumi ar lielāko tūristu piesaistes potenciālu, piemēram, Baibas Skrides un
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts, „Muzeju Nakts 2011”, Rīgas svētki, 16.
Starptautiskais baleta festivāls, 21. „Nordea” Rīgas maratons u.c.16.

- tika pabeigts darbs pie Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma izstrādes RZTK 2. posmam. Sabiedriskās apspriešanas rezultātā no trīs trasējuma variantiem par vēlamāko atzina
3. variantu (tunelis un augstais tilts), savukārt vides eksperti to atzina par otro vēlamāko aiz
1. varianta (urbts tunelis visā garumā).

Filma „Eglīte – Ziemassvētku brīnums Rīgā” ir guvusi vairākas godalgas dažādos filmu festivālos, tostarp Starptautiskajā tūrisma un Vides filmu festivālā „Silafest” (Serbijā) ieguva
galveno balvu „The Blue Danube” par oriģinālu risinājumu tūrisma filmas veidošanā17.

- tika pabeigts darbs pie Skiču projekta izstrādes RZTK 2. posmam.

Attīstot starptautisko sadarbību, ir būtisks ne vien atpūtas tūrisms, bet liela nozīme ir arī darījumu tūrismam. Līdz ar to atzinīgi ir vērtējams Starptautiskajā lidostā „Rīga” atklātais pirmais
terminālis biznesa aviācijas pasažieriem un ekipāžām „General Aviation Terminal”. Tajā tiks
14
15
16
17

20

Mērķa ietvaros ir izvirzītas 3 prioritātes un 4 tūlītējie soļi. Aktivitātes netika veiktas Prioritātes
Izveidot starptautisku izstāžu un kongresu centru Rīgā ietvaros un tūlītējā soļa Definēt Rīgas
(arī Rīgas reģiona) ekonomisko profilu (norādot galvenās nozares un globālās sadarbības
galvenos virzienus) ietvaros.

LETA
turpat
turpat
turpat
2010. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un
Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam ieviešanu

- turpināts darbs pie RZTK 3. un 4. posma skiču projekta un IVN ziņojuma izstrādes. 2010.
gada maijā tika organizēta 3. un 4. posma IVN darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana,
kurā tika piedāvāti četri alternatīvi trases varianti – 1., 2., 2a. un 3. No iedzīvotāju puses kā
vēlamākais tika izvirzīts 2. variants. Trases projektētāji rekomendēja 2.a variantu. Vides eksperti norādīja, ka videi visdraudzīgākais ir 1.variants, tomēr no vides viedokļa ir atbalstāmi
arī inženieru ieteiktais 2.a variants un iedzīvotāju atbalstītais 2.variants (3.1. attēls). RZTK
3. un 4. posma priekšizpētes gala ziņojuma sākotnējā versijā detalizēti tika izstrādāts 2.
variants, kurš, visticamāk, arī būs ģenerālvariants, jo tam atbalstu sabiedriskās apspriešanas
laikā izteica visas iesaistītās pašvaldības.
18
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3.1. attēls

- izstrādātas RZTK vizualizācijas, lai izvērtētu projekta ietekmi uz Rīgas ainavu un, lai apzinātu nianses, kam būtu jāpievērš īpaša uzmanība turpmākajā projekta attīstības gaitā.
Tūlītējais solis Definēt Rīgas tēlu (identitāti)
Norisinājās pirmā Rīga-2014 starptautiskā konference „Baltijas dzintara vējš: kultūra, radošums, pārmaiņas”.
Tūlītējais solis Sakārtot īpašumtiesības un piesaistīt finanšu resursus Rīgas Ziemeļu transporta koridora attīstībai
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma izbūvei nepieciešamo nekustamo īpašumu īpašniekiem tika izsūtītas vēstules ar piedāvājumu mainīt viņiem piederošos nekustamos īpašumus vai to daļas, kas atrodas sarkanajās līnijās (26.10.2010. RD lēmums Nr.2108).
Tūlītējais solis Īstenot Rīgas tūrisma veicināšanas kampaņu Live Riga

Avots: www.ziemelukoridors.lv

- normatīvo aktu izstrāde un priekšlikumu sagatavošana to pilnveidošanai (galvenokārt saistībā ar publiskās un privātās partnerības (PPP) un PVN regulējošajiem normatīvajiem aktiem).
Kā arī tika saīsināts nekustamā īpašuma maksimālais atsavināšanas periods no 7 uz 3 gadiem.
- veikts projekta pievilcības izvērtējums potenciālajiem projekta partneriem (būvniekiem, finansētājiem). Tika izvērtētas projekta finansēšanas un aizņēmuma atmaksas iespējas, kā arī
apskatīta projekta tālākā īstenošana, t.sk. optimālā projekta iepirkuma struktūra un projekta
finansēšanas un saistību segšanas plāns.
- tika izstrādāts konceptuālais risinājums Starta projektam – tehniski, ekonomiski un juridiski pamatotai RZTK 1. posma vienkāršota satiksmes risinājuma koncepcijai, ko iespējams
īstenot atsevišķi no pārējā RZTK projekta šajā ES fondu plānošanas periodā (2007.-2013.),
piesaistot ES Kohēzijas fonda finansējumu.
- veikta satiksmes plūsmu skaitīšana noteiktos Rīgas ielu krustojumos. Iegūtie dati tika ievadīti Rīgas transporta digitālās simulācijas modelī un iegūtā informācija tālāk tiks izmantota
nākotnes satiksmes pieprasījuma prognožu sagatavošanai un tai sekojošai varbūtējai RZTK
apjomu pārskatīšanai. Kā arī tika veikta projekta 3. un 4. posma satiksmes skaitīšanas datu
apstrāde.

Par LIVE RĪGA zīmola vadmotīvu ir izvirzīts princips „Labi rīdziniekam – labi tūristam“. 2010.
gadā Live Riga ietvaros tika īstenota vasaras un rudens/ziemas kampaņa. Vasaras kampaņa
norisinājās no 15. maija līdz jūnija beigām 11 mērķa valstīs: Baltkrievijā, Dānijā, Gruzijā,
Igaunijā, Izraēlā, Krievijā, Lietuvā, Norvēģijā, Somijā, Vācijā un Zviedrijā. Savukārt rudens/
ziemas kampaņa norisinājās no oktobra sākuma līdz novembra beigām 8 valstīs (Somijā,
Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Vācijā, Krievijā, Igaunijā un Lietuvā). Sezonālo kampaņu laikā
reklāmas banneri bija izvietoti vairāk nekā 110 dažādos interneta portālos, vides reklāmas
tika izvietotas uz vairāk nekā 3300 stendiem, reklāmas tika publicētas vairāk nekā 87 preses
izdevumos, kā arī Somijā tika pārraidītas reklāmas TV kanālā MTV3.
Vasaras kampaņā galvenie uzsvari tika likti uz četrām tēmām – atpūtu Rīgas pludmalē,
jūgendstila arhitektūru, vietējo virtuvi un Rīgas kultūras pasākumu piedāvājumu. Savukārt
Ziemas kampaņas vizuālajos materiālos tika izmantotas sekojošas tēmas – Rīga kā Ziemassvētku galvaspilsēta, pilsētas piedāvājums gardēžiem un iepirkšanās cienītājiem. Viens no
galvenajiem tematiem, kas tika īpaši uzsvērts bija stāsts par Rīgu kā dekorētās Ziemassvētku
egles galvaspilsētu – tūristi tika aicināti Rīgā atzīmēt pirmās rotātās Ziemassvētku eglītes
pasaulē piecsimtgadi.
Aktivitāšu rezultātus parāda pieaugošais tūristu skaits īpaši no kampaņu mērķa valstīm –
Krievijas, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas, Igaunijas un Vācijas. Vislielākais Rīgas viesnīcās un
citās tūristu mītnēs nakšņojošo viesu skaita pieaugums tika reģistrēts no Krievijas – gandrīz
67%, no Norvēģijas – 32% un Somijas – 12%.
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Tūlītējā soļa ietvaros tika organizētas 311 žurnālistu vizītes no 22 valstīm. Galvenās mediju
vizīšu tēmas bija Ziemassvētku egles 500gade, Rīgas kultūras un arhitektūras bagātības,
piedāvājums gardēžiem, ģimenēm ar bērniem, iepirkšanās, romantiskā Rīga un ebreji Rīgā,
kā arī pasākumi – Nordea Rīga maratons, festivāls Go Blonde, Operas festivāls, Rīgas svētki
un Staro Rīga.

jai, bagātākajai pilsētai, lai piesaistītu viesus, jo viss mainās un arī cilvēki un viņu ceļošanas
motīvi mainās. Tūristi sāk meklēt mieru un nosvērtību, ko grūti ir gūt lielās pilsētās, iepirkšanās centros u.c., tāpēc tiek pamanītas vietas, kas spēj piedāvāt atslodzi steigai, kultūras
baudījumu dvēselei un prieku un izklaidi pastaigās pa parkiem, gar jūras malu, pa skaistām
ielām u.c.

Vācijas aģentūra Emabassy saņēma godalgu starptautiskā korporatīvā dizaina konkursā Corporate Design Preis par LIVE RĪGA zīmolu, kas tika atzīts par labāko kategorijā Jaunieviestā
B2C (bizness-patērētājiem) vizuālā identitāte.20

Lai veicinātu Rīgas atpazīstamību pasaulē, ir aktīvi jāplāno starptautiska mēroga pasākumi
vairākus gadus uz priekšu, tā, piemēram, 2010. gada sākumā jau tiek plānots Rīgā uzņemt
starptautisko burukuģu regati „The Tall Ships Races” 2013. gadā.

Budžets

Lai uzlabotu vides kvalitāti pilsētā, it īpaši tādās dzīvojamās zonās, kas atrodas tuvu Rīgas
brīvostai (it īpaši Kundziņsalā), būtu nozīmīgi izveidot slēgtu termināli ogļu pārkraušanai.

Mērķa ietvaros veiktās aktivitātes tika finansētas gan no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta
līdzekļiem, gan no ES fondu līdzekļiem. Pilsētas reprezentācijas pasākumu izdevumi pārsvarā
ir integrēti Rīgas domes institūciju budžetos. Lielajiem projektiem līdzekļi tika piesaistīti arī
no ES fondiem.
ES līdzfinansējums
Mērķa PM3 ietvaros 2010. gadā ieviesti 5 projekti ar kopējo finansējumu 15,3 miljoni latu.
Nozīmīgākā ES finansējuma daļa mērķa ietvaros tika veltīta ar Ziemeļu transporta koridora
izbūvi saistītajiem projektiem. Mērķa ietvaros ar ES līdzfinansējumu tika īstenots arī projekts
„Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana”.

Nozares eksperta viedoklis
Inese Tone, Mg.soc.sc.
Domāju, ka būtiski būtu izmantot Rīgas brīvostas ģeogrāfiski labo atrašanās vietu Austrumu
un Rietumu, kā arī Skandināvijas mērogā vairāk, strādājot pie ārvalstu investoru piesaistes.
Analizējot darbu ar investoriem un biznesmeņiem, darba vizītes vairāk politiķiem bijušas uz
Austrumu valstīm (Maskavu, Pēterburgu, Minsku, Taškentu, Tbilisi), tas liek saprast par Rīgas nodomiem attīstīt tirdzniecību, tūrismu un biznesu Austrumu virzienā. Kaut arī tiek veikts
darbs ar sadraudzības pilsētām un sadarbības tīkliem, starptautiskām organizācijām, apmeklēti starptautiski pasākumi, tomēr tas nav veicinājis jaunu investīcijas projektu piesaisti.

Secinājumi
Būtiski ir veicināt eksporta attīstību, jo neskatoties uz to, ka pieaug kravu apgrozījums Rīgas
brīvostā, Latvijā ražotas preces veido vien ap 20% no pārkrauto kravu apjoma. Salīdzinājumam - 66% no Klaipēdas ostā pārkrauto kravu apjoma veido Lietuvas izcelsmes kravas21.
Rīgai ir izveidota spēcīga tūrisma vecināšanas kampaņa, kas tiek virzīta ar zīmolu LIVE RIGA,
savukārt Latvijai – Latvia Best enjoyed slowly. Abas šīs kampaņas sadarbojas un lieliski papildina viena otru. Turklāt, ārvalstu viesu Rīgas novērtējums sasaucas ar nesteidzīgo atpūtu, kas
ir uzsvērta Latvijas tūrisma vadmotīvā, piemēram, Indijas laikraksta „The Economic Times”
rakstā tika likts uzsvars uz Rīgu kā viduslaiku un mūsdienu pilsētas sajaukumu ar zaļajiem
parkiem, kas nomierina nervus.22 Tas norāda uz to, ka, ne vienmēr ir jābūt skaļākajai, lielāka20
21
22
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Manuprāt, svarīgs darbs, kas uzsākts, ir degradēto objektu un teritoriju sakārtošana, īpaši
pilsētas centrā, nojaukti un sakārtoti vai paši sakārtojuši īpašnieki 16 objektus. Tas veicina
pilsētas sakārtotību, novērš kriminogēnas vides veidošanos, ļaunprātīgus ugunsgrēkus.
Visvairāk strādāts pie Rīgas kā tūrisma un kultūras “mekas tēla”. Par to liecina gan starptautisku pasākumu laikā ārvalstīs organizētie pasākumi, koncerti, festivāli, tirgi. Tas vairo Rīgas
tēla popularitāti, veicina kultūras sakaru un starppilsētu kultūras apmaiņas attīstību. Redzot
mūsu kultūras priekšnesumus, izstrādājumus, tiek piesaistīti vairāk tūristi.
Kopumā jāsaka, ka ekonomiskā aktivitāte un attīstība nav notikusi Rīgas pašvaldības teritorijā,
tāpat eksports nav pieaudzis, tas nozīmē, ka nākošajos gados jāstrādā pie šīs prioritātes. Vairāk akcentēts darbs ar tūristiem un organizēti kultūras pasākumi, kas bija svarīgi krīzes laikā.

Andris Deniņš, Dr.oec., profesors
Konkrētā mērķa sasniegšanas uzdevumi ir ļoti plaši izvērsti - piemēram, uzdevuma “Veidot
un veicināt ārējos sakarus” ietvaros ir norādīta sadarbības īstenošana ar 20 starptautiskām
organizācijām/institūcijām un sadarbības tīkliem, kā arī 42 starptautiska mēroga pasākumi
šīs sadarbības ietvaros. Tomēr būtu vēlams identificēt iespējamo sinerģiju, kādā veidā (gan
tieši, gan arī pastarpināti) var tikt ietekmēta arī citu identificēto mērķu sasniegšana.
Potenciāli šī mērķa sasniegšana būtu skatāma kopsakarā ar dažādu kompetences centru
izveidošanu Rīgā, veidojot, nodrošinot, piemēram, augstākās izglītības iestāžu radīto ideju
komercializācijas iespējas, kuru iestrādes jau ir pievienotas mērķa “Augstas pievienotās vērtības konkurētspējīga ekonomika” sasniegšanas pasākumu ietvaros
Kopumā 2010.gadā mērķa īstenošanā ir veiktas aktivitātes, kas ir veicinājušas Rīgas kā administratīvā un tūrisma kultūras centra, kā arī Rīgas starptautiskās atpazīstamības nostiprināšanu. Īpaši atzīmējama spēcīgā tūrisma veicināšanas kampaņa, realizētie pasākumi Rīgas
Ziemeļu koridora projekta ietvaros.
No mērķa ietvaros noteiktajām trim prioritātēm, aktivitātes netika veiktas vienā no tām- Izveidot starptautisku izstāžu un kongresa centru Rīgā, kam manuprāt, ir būtiska nozīme kopējā
mērķa sasniegšanā. Vēlos atzīmēt, ka vairāk aktivitātes varēja tikt veiktas lai definētu Rīgas
tēlu (identitāti).
2010. gadā ir veikts ievērojams skaits aktivitāšu mērķa sasniegšanā, kas ļāvuši būtiski uzlabot uz starptautisku sadarbību vērstas pilsētas ekonomiskos rādītājus.
3.1. tabula
Stratēģiskā mērķa „Uz starptautisku sadarbību vērsta pilsētas ekonomikas attīstība” rādītāji
Rādītājs

Datu
avots

Vispārējās ekono CSP
miskās darbības
klasifikācijas NACE
1.1. red. I sekcijas
“Transports,
glabāšana un
sakari” īpatsvars
kopējā pievienotajā
vērtībā, %

Iepriekšējo periodu vērtības, gads

Tendence pret
iepriekšējo
gadu

2004

2005

2006

2007

2008

17%

14%

12,9%

10,6%

11,3%

Tenden
ce pret
iepriekšējo gadu
vidējo
rādītāju

⇧ ⇩

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
virziens

Pieaug

Ārvalstu tiešās
Lursoft
2004
investīcijas (ĀTI)
(atlikumi perioda
973,4
beigās), milj.LVL
Nosūtītās kravas Rīgas 2004
Rīgas ostā, tūkst.t osta
22 158
Saņemtās kravas Rīgas 2004
Rīgas ostā, tūkst.t osta
1 833
Saņemtās un
Lidosta 2004
nosūtītās kravas „Rīga”
8751
Rīgas lidostā (t)

2005

2006

1031,1 1248,8

2007

2008

2009

2010

1434,8

1642,6

2570,2

3031,7

2005

2006

2007

2008

2009

2010

22 046
2005

22 523
2006

22 559
2007

26 430
2008

27 327
2009

27 332
2010

2 384

2 834

3 374

3 136

2 397

3144

2005

2006

2007

2008

2009

2010

15896

9746

8130

7668

9433

12294

Tūrisma mītnēs
CSP
2005
2006
2007
2008
2009
apkalpoto cilvēku
663
770
733
535
825
419
869
975
689
330
skaits
Ar pasažieru
CSP
kuģiem un prām2004
2005
2006
2007
2008
2009
jiem iebraukušo
113 155 93 516 121 400 218 261 246 634 340 931
pasažieru skaits
Rīgas ostā
Ar pasažieru
CSP
kuģiem un prām2004
2005
2006
2007
2008
2009
jiem izbraukušo
116 259 101 679 125 485 223 653 256 960 350 305
pasažieru skaits
no Rīgas ostas
Rīgas lidostā
CSP
2004
2005
2006
2007
2008
2009
iebraukušo
pasažieru skaits
526
939
1243
1578
1839
2013
(tūkst.)
No Rīgas lidostas CSP
2004
2005
2006
2007
2008
2009
izbraukušo
pasažieru skaits
534
938
1252
1583
1852
2052
(tūkst.)
Tiešo regulāro
Lidosta
2006
2007
2008
2009
reisu galapunktu „Rīga” 2004 2005
skaits no Rīgas
30
37
46
60
66
70
lidostas (kopā)
Standard 2004
Pilsētas
2005
2006
2007
2008
2009
&
kredītreitings
BBBBBB
BBB
BBB
BBBBB
Poor’s /Stable/ /Stable/ /Stable/ /Stable/ /Negative/ /Negative/
A3
A3
A3
A3
A3
B
Moody’s

Tendence
Novērtējums

⇧

2006
A2
Stable

Pieaugums ar
pozitīvu vērtējumu

2007
A2
Stable

⇩

Samazinājums ar
pozitīvu vērtējumu

2008
A3
Negative

2009
Baa3/
Negative

⇧

Pieaugums ar
negatīvu vērtējumu

2010
779 852
2010
377 836

2010
386 165
2010
2315
2010
2349
2010
81
2010
BB
/Stable/
B

2010
Baa3/
Stable

⇧ ⇧

Pieaug

⇧ ⇧

Pieaug

⇧ ⇧

Pieaug

⇧ ⇧

Pieaug

⇧ ⇧

Pieaug

⇧ ⇧

Pieaug

⇧ ⇧

Pieaug

⇧ ⇧

Pieaug

⇧ ⇧

Pieaug

⇧ ⇧

Pieaug

⇧ ⇩
⇧ ⇩

Paaugstinās, nav
zemāks kā
Latvijā
Paaugstinās, nav
zemāks kā
Latvijā

⇩

Samazinājums ar
negatīvu vērtējumu
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PM4
PM4 DZĪVE PILSĒTĀ AR KVALITATĪVĀM APKAIMĒM

4.1. attēls
Iedzīvotāju apmierinātība ar apbūvētās vides kvalitāti Rīgā kopumā un savā apkaimē

Veidojot cilvēkam draudzīgu dzīvojamo apkaimi, ir būtiska teritorijas līdzsvarota izmantošana. Iedzīvotāju apmierinātībai ar savas dzīvojamās apkaimes vidi ir izšķiroša loma.

Paaugstinot pilsētas dzīvojamo apkaimju daudzfunkcionalitāti un uzlabojot publiskās
ārtelpas kvalitāti, būtu iespējams veicināt to, ka iedzīvotāji daudz vairāk laika pavada
savā dzīvojamajā apkaimē, tādējādi samazinot slodzi uz pilsētas centru, sevišķi transporta
jomā. Taču arī citiem aspektiem ir nozīme, veidojot Rīgas apkaimes pašpietiekamas. Rīgas
apkaimes nav homogēnas, piemēram, teritoriālā griezumā dzīvojamā zona galvenokārt
dominē Pļavniekos, Mežciemā un Ķengaragā, kur koncentrēti aptuveni 60% mikrorajonu
dzīvokļu piedāvājumu,23 līdz ar to arī ir atšķirīga katras apkaimes pašpietiekamība, funkcijas u.c.
Par nopietnu ilgtermiņa mērķi tiek izvirzīta arī pilnīga pašreizējo degradēto teritoriju atveseļošana, potenciālo teritoriju savlaicīga identificēšana un jaunu teritoriju veidošanās nepieļaušana. Īpaša loma degradēto teritoriju kontekstā ir arī Rīgas ūdensmalām, kuras šobrīd ir ļoti
nesakārtotas un nepievilcīgas teritorijas, taču ar milzīgu attīstības potenciālu.
2010. gadā Starptautiskajā Eiropas jauno arhitektu konkursā „Europan 10” Rīga bija aicinājusi vietējos un ārvalstu jaunos arhitektus, kas piedāvāja augstvērtīgas un interesantas attīstības idejas 13 ha lielai teritorijai Rumbulā24, tādējādi liekot pamatus radošai un inovatīvai
apkaimes attīstībai.
Iedzīvotāju aptauja liecina, ka Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi pilsētā ar kvalitatīviem
dzīvojamiem rajoniem ir 2,2625, kas ir labāks vērtējums nekā 2008. gadā (2,49). Ar apbūvētās vides kvalitāti pilsētā kopumā 2010. gadā apmierināti bija 68,6% aptaujāto (2008.
gadā – 52,6%), savukārt par apbūvētās vides kvalitāti apkaimē pozitīvu vērtējumu sniedza
69,6% aptaujāto rīdzinieku (2008. gadā – 51,5%) (4.1. attēls).

http://mmp.multiprese.lv/
LETA
25
Vērtējuma vidējie rādītāji 4 punktu skalā, kur „1” nozīmē „ļoti apmierināts”, bet „4” – „ļoti
neapmierināts”
23
24

24
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Avots: Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.

Salīdzinot vidējos vērtējumus par apbūvētās vides kvalitāti Rīgā kopumā, var konstatēt, ka
negatīvāk to vērtē Vecpilsētā, Dzirciemā, Berģos, Maskavas forštatē un Ķengaragā, savukārt
pozitīvu vērtējumu biežāk sniedza Zolitūdes, Dreiliņu, Juglas, Mīlgrāvja, Iļģuciema un Sarkandaugavas iedzīvotāji. Ar apbūvētās vides kvalitāti savā apkaimē apmierinātāki ir Dreiliņu,
Zolitūdes, Juglas, Ziepniekkalna un Mežciema iedzīvotāji, savukārt negatīvu vērtējumu respondenti biežāk sniedza Maskavas forštatē, Mīlgrāvī, Avotos un Grīziņkalnā.26
Lai novērtētu, cik lielā mērā Rīgas iedzīvotāji ir iesaistījušies savas dzīvesvietas – savas
apkaimes dzīvē, 2010. gada aptaujā respondentiem lūdza atzīmēt, vai dažādas aktivitātes
(piemēram, iepirkšanās, izglītošanās, strādāšana, izklaidēšanās u.c.) viņi veic savā apkaimē,
kaut kur citur, vai arī to nedara vispār. Raksturojot minēto aktivitāšu vietu, vairāk nekā puse
no aptaujātajiem atbildēja, ka savā apkaimē iepērkas Savukārt citur nevis savā apkaimē
lielākā daļa iedzīvotāju apmeklē kultūras pasākumus arī algotu darbu iedzīvotāji citur strādā
ievērojami biežāk nekā savā apkaimē. (4.2. attēls).
26
Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.

4.2. attēls
Iesaiste apkaimes dzīvē

Mērķa īstenošanai ir noteiktas divas prioritātes un divi tūlītējie soļi – aktivitātes, kas īstenojamas tuvāko gadu periodā. Darbības notika abu prioritāšu un tūlītējo soļu ietvaros.
Prioritāte Saglabāt pilsētas apkaimju unikalitāti un līdz ar to pilsētas daudzveidību
Prioritātes ietvaros 2010. gadā tika uzsākta Krīdenera dambja vīzijas izstrāde. Ir izveidota
Pļavnieku parka multifunkcionāla labiekārtošanas vīzija (arhitekte D.Veinberga). Veikts zaļo
teritoriju un Daugavas malas labiekārtojums, ievērojami uzlabota apkaimju pilsētvide.
Prioritāte Operatīvi aktualizēt pilsētas attīstības plānošanas dokumentus atbilstoši tiesības
aktu izmaiņām
2010. gada 1. jūnijā tika apstiprināta aktualizētā Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija 2025.
gadam un Rīgas attīstības programma 2006. – 2012. gadam.
2010. gada vasarā uzsākti un gada gaitā izstrādāti grozījumi RD 20.12.2005. saistošajos
noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” daļā Sarkanās līnijas. Uzsākta grozījumu izstrāde RD 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības
zonas teritorijā. Atsākts darbs pie Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādes.
Tūlītējais solis Aktualizēt Pilsētas Attīstības plānu
Skatīt prioritāti Operatīvi aktualizēt pilsētas attīstības plānošanas dokumentus atbilstoši
tiesību aktu izmaiņām.
Tūlītējais solis Realizēt degradēto teritoriju revitalizācijas projektus ERAF finansētās Pilsētvides prioritātes ietvaros
Mērķa ietvaros 2010. gadā ieviešanā bija ES līdzfinansēts projekts „Maskavas, Krasta un
Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija”. Projekta mērķis ir vērst šo teritoriju par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras, izglītības un atpūtas telpu.

Avots: Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.

Aktivitātes notika arī projekta „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija” ietvaros. Unikālā Grīziņkalna koka arhitektūra, kas ir daļa no Rīgas Vēsturiskā centra, ir
iekļauta UNESCO Pasaules kultūrvēsturiskā mantojuma sarakstā. Arī Grīziņkalna parks, Ziedoņdārzs un Miera dārzs ir Rīgas kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas ar vairāku gadu desmitu
(Grīziņkalna parka gadījumā ar vairāk nekā 100 gadu) vēsturi un atpūtas vidi. Revitalizējot
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šīs teritorijas, Rīga iegūs kvalitatīvu kultūras telpu ar ievērojamu tūrisma potenciālu un pievilcību jaunu investīciju piesaistei.
Budžets
Mērķa īstenošanai veiktās aktivitātes tiek finansētas gan no RD budžeta līdzekļiem, gan piesaistot ES finansējumu, tāpēc izdevumi pārsvarā ir iekļauti Rīgas domes institūciju pamatbudžetos.
ES līdzfinansējums
2010. gadā mērķa ietvaros tika īstenoti 2 projekti ar kopējo finansējumu 3,5 miljoni latu –
„Rīgas pilsētas degradētās teritorijas kvartālā starp Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu revitalizācija” un „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā
stāvokļa uzlabošana”.
Secinājumi
Kvalitatīvu pilsētu veido daudz un dažādi aspekti, taču, cik kvalitatīva dzīve būs katrā no
apkaimēm, tik kvalitatīva tā būs pilsētā kopumā. Cilvēkam vispirms jābūt apmierinātam ar
savas apkaimes sasniedzamību, apkārtējās vides kvalitāti, apbūves kvalitāti un daudziem
citiem rādītājiem, tad cilvēks arī par dzīvi kopumā pilsētā sniegs atzinīgu vērtējumu. Tieši
tāpēc ir būtisks apkaimju skatījums.
Degradēto teritoriju revitalizācijai ir būtiska loma apkaimju sakārtošanā, un šobrīd šāda veida projekti Rīgā tiek īstenoti visai aktīvi. Turklāt ne vien pamestās vecās ēkas un teritorijas
veido degradētu vidi, bet, jau 42 jaunbūves, kuru būvniecība ir pārtraukta dažādās stadijās,
ir atzītas par graustiem un veido degradētu teritoriju. Turklāt steigā celtās ne visai kvalitatīvās
ēkas un to arhitektoniskie risinājumi arī ir potenciāli degradētas teritorijas tuvākajā nākotnē.
Nozīmīgi ir veikt aktivitātes šo problēmu savlaicīgai risināšanai kā arī ņemt vērā šo faktu,
izsniedzot jaunas būvatļaujas.
Nozares eksperta viedoklis
Ilona Raugze, eksperte reģionālās attīstības jautājumos
Ņemot vērā Rīgas apkaimju iedzīvotāju veiktās aptaujas rezultātus, kas norādīja uz ierobežotu apkaimju funkcionālo nozīmi (pārsvarā tām ir “guļamvagonu” funkcijas, jo lielākā daļa
iedzīvotāju savā apkaimē iepērkas, saņem veselības aprūpes pakalpojumus, pavada laiku ar
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citiem apkaimes iedzīvotajiem, bet vienlaikus strādā un apmeklē kultūras un izklaides pasākumus citās apkaimēs), atzinīgi vērtējamas Rīgas Domes aktivitātes, kas ir vērstas uz apkaimju nozīmes palielināšanu un “atdzīvināšanu” caur iedzīvotāju iesaisti apkaimju attīstības
jautājumos. Pašvaldība gan organizēja pasākumus radošu ideju apkopošanai no iedzīvotājiem apkaimju attīstībai, gan atbalstīja apkaimju organizāciju iniciētos kultūras projektus un
pasākumus, tādā veidā sekmējot rīdzinieku piederības sajūtu savai apkaimei, kā arī izklaides
un atpūtas iespēju paplašināšanu.
Otrs būtiskākais darbības virziens, kuru īstenoja pašvaldība, lai atjaunotu atsevišķu apkaimju
zaudēto funkcionalitāti un attīstības iespējas, bija degradēto pilsētas teritoriju sakārtošana.
Degradēto teritoriju revitalizācija ir viens no būtiskākajiem un Eiropas mērogā atzītiem prioritāriem rīcības virzieniem, kas ļauj novērst vai mazināt degradēto teritoriju nelabvēlīgo ietekmi
uz pilsētvides kvalitāti (noziedzību, sociālo atstumtību, vides piesārņojumu un tml.).
Kristīna Veidemane, vides eksperte, projektu vadītāja, biedrība „Baltijas vides forums”
Rīgas apkaimes ir daudzveidīgas. Tas ir tas interesantākais - katrai teritorijai ir savs atšķirīgais
raksturs, kas šobrīd izpaužas spilgtāk, vai tās atpazīstamība vēl tikai veidojas. Tomēr jāatzīst,
ka, lai nodrošinātu ikdienas pamatfunkcijas, Rīgas apkaimes vēl ir veidošanās stadijā, jo pilsētas centram ir būtiska nozīme gan kā darbavietu nodrošinātājam, gan kultūras pasākumu
norises vietai, gan augstākās izglītības centram, gan sabiedriskā transporta krustpunktam.
Lai apkaimes attīstības pieeja iedzīvotos, ir jāturpina realizēt projektus, kas šīs izdalītās teritorijas radīs pievilcīgas dzīvošanai, atpūtai un sniegs ikdienai nepieciešamos pakalpojumus.
Tā kā Rīgas apkaimju skaits ir 58, tad būtiski ir tas, ka apkaimju identitātes un it īpaši kultūras dzīves veidošanā tiek iesaistīti paši iedzīvotāji vai to interešu grupas, biedrības. Rīgas
domes kustība www.apkaimes.lv un ap to saistītie projekti ir noteikti atbalstāmi un plašāk
popularizējami. Svarīgi būtu katrā apkaimē rast to interešu vai iniciatīvas grupu, kas būtu
aktīvas savas apkaimes attīstībā. Lai to panāktu, būtu vēlams, ka Rīgas dome sniegtu vai
nu finansiālu atbalstu lokālu projektu realizācijā, vai veiktu aktīvu koordinēšanas procesu –
vērstu uz apkaimes iedzīvotāju kopības stiprināšanu. Šis process ir sācies, tomēr svarīga ir
tā attīstība.
Ir zināms, ka Rīgā grausti un degradētas teritorijas ir skaitāmas simtos un tās visas nepieciešams sakārtot. Atsevišķu graustu nojaukšana, lai arī prasa līdzekļus, tomēr ir pakāpeniski
paveicama ar Rīgas domes resursiem, kā arī attiecīgo objektu īpašnieku līdzekļiem. Taču vēl
būtiskāk ir revitalizēt plašākas teritorijas, kuru potenciāls nav bijis pilnībā izmantots un kuras
varētu sniegt lielākus ekonomiskos, sociālos un vides labumus. Tāpēc atzīstama ir Eiropas
Savienības finanšu līdzekļu piesaiste, lai varētu realizēt tādus teritoriju revitalizācijas projektus, kā Spīķeru kvartāla, Grīziņkalna un abām vietām pieguļošo teritoriju revitalizāciju.

Gadu no gada parkos, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos tiek veidoti bērnu rotaļu laukumi,
atpūtas zonas. Taču dažu laukumu un atpūtas vietu izveide gadā vēl nepārliecina rīdziniekus
par pietiekamu progresu atpūtas vietu izveidē Rīgā.
4.1. tabula
Stratēģiskā mērķa „Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm” rādītāji
Rādītājs

Datu Iepriekšējo periodu vērtības, gads
avots

Iedzīvotāju
skaits (gada
sākumā)

CSP

Tendence
Novērtējums

2005

2006

2007

2008

2009

2010

735 241 731 762 727 578 722 485 717 371 713016 706 413

Migrācijas
CSP
saldo uz 1000
iedzīvotājiem
Iedzīvotāju
blīvums uz
visu Rīgas
teritoriju
(cilvēki
uz 1 km2
teritorijas)
Iedzīvotāju
blīvums uz
sauszemes
teritoriju

2004

Tendence pret
iepriekšējo
gadu

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-0,55

-1,9

-3,35

-3,94

-3,9

-6,9

-5,4

Tenden
ce pret
iepriekšējo gadu
vidējo
rādītāju

⇩

⇩

⇧

⇩

⇩

⇩

Plānotais
ilgter
miņa
attīstības
virziens
Samazināšanās
temps
palēninās
Pieaug

CSP

CSP
(aprēķini
PAD)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2 382

2 368

2353

2368

2353

2331

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2 844

2 828

2 808

2 788

2 771

2 746

⇧

Pieaugums ar
pozitīvu vērtējumu

⇩

Samazinājums ar
pozitīvu vērtējumu

⇧

Pieaugums ar
negatīvu vērtējumu

⇩
⇩

Samazinājums ar
negatīvu vērtējumu

⇩

Pieaug

Pieaug

M5
M5 ĢIMENISKA, VESELĪGA UN AKTĪVA SABIEDRĪBA
Mērķis ir vērsts uz ģimenes vērtību nostiprināšanu sabiedrībā un uz iedzīvotāju veselības
uzlabošanu.
Pilsētu un tās vidi galvenokārt veido cilvēks ar savu rīcību, nodomiem u.c. Tāpēc ir svarīgi,
kādas vērtības ir ieliktas ģimenē un vai vispār cilvēkam ir ģimene, lai viņš radītu harmonisku
vidi ap sevi. Lai gan laulību skaitam ir tendence samazināties, tomēr tas pats par sevi neliecina par tās ģimeniskumu, jo joprojām pastāv liels šķirto laulību skaits, turklāt, pastāv arī tādi
pāri, kas savas attiecības nav noformējuši oficiāli, bet faktiski dzīvo ģimenes dzīvi.
Cilvēki veltot zināmu laiku fiziskām aktivitātēm ikdienas dzīvē jau laicīgi veic ieguldījumu savas veselības nostiprināšanā. Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt fonu – sakārtojot atbilstošu
apkārtējo publisko telpu, lai iedzīvotājiem būtu šādas iespējas. Tā, piemēram, Ķengaragā
Daugavas promenādē 2010. gadā tika atvērts visām paaudzēm izmantojams vingrošanas
laukums, kurā uzstādītās iekārtas ir īpaši pielāgotas vecāka gada gājuma ļaudīm veselības
uzturēšanas un uzlabošanas nolūkos. Turklāt nozīmīgas ir arī privātās iniciatīvas – 2010.
gada vasarā Mežaparkā tika atklāta piedzīvojumu parka „Mežakaķis” filiāle. Paralēli tam
pašvaldība sniedz atbalstu dažādām ar sportu saistītām aktivitātēm, piemēram, bērnu un
jauniešu hokeja attīstībai, sporta dejām u.c.
Veselības veicināšanas nolūkos Rīgas pilsētas pašvaldība ir izstrādājusi Veselības pārvaldes darba plānu Veselīga dzīvesveida veicināšanā un slimību profilaksē 2011. gadam. Plānā
minēti pasākumi sekojošās veselības veicināšanas apakšprogrammās: neinfekcijas slimību
profilakse, ģimenes veselības veicināšana, atkarību profilakse, kā arī pētījumi, kampaņas,
atbalsta un PR pasākumi veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā.
Mērķim „Ģimeniska, veselīga un aktīva sabiedrība” ir izvirzītas 4 prioritātes un 2 tūlītējie soļi.
Prioritāte Uzlabot pieejamību sekundārās ambulatorās veselības aprūpes, tajā skaitā kompensējamo medikamentu, pakalpojumiem, īpaši trūcīgajām un maznodrošinātajām personām
Saskaņā ar RD 03.07.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.84 „Noteikumi par Rīgas pilsētas
pašvaldības sociālajiem pabalstiem” tiek piešķirts pabalsts veselības aprūpei, kas ietver zāļu
un medicīnisko līdzekļu, kuri iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, iegādes izdevumu (t.i.,
valsts nekompensētās daļas) apmaksu, pensionāriem un invalīdiem ar slimību izraisītu vidēju
un smagu inkontinenci (urīna nesaturēšanu), kuriem nav tiesību šos līdzekļus saņemt kā kom2010. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un
Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam ieviešanu
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pensētos medicīniskos līdzekļus, inkontinences līdzekļu apmaksu un pensionāriem/invalīdiem/
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem pacienta iemaksu segšanu. 2010. gadā pabalsts veselības aprūpei piešķirts 6 236 personām, vidēji vienai personai 56,92 Ls apmērā.
Prioritāte Veikt atkarības profilakses pasākumus
Prioritātes ietvaros 2010. gadā tika veiktas sekojošas aktivitātes:
- Novadītas 637 diskusiju, diskusiju ciklu un interaktīvo ciklu nodarbības bērniem un jauniešiem par atkarības profilakses tēmām, kopējais dalībnieku skaits - 10 277;
- Novadītas 310 atkarības profilakses programmu grupu nodarbības 326 bērniem un jauniešiem;
- Novadītas skolu vienaudžu izglītotāju atkarības profilakses programmas „GuRu: bez aizspriedumiem” 116 nodarbības ar kopējo dalībniekus skaitu – 111;
- Novadīti 38 semināri speciālistiem par atkarības profilakses veikšanu, kurās piedalījušies
kopā 558 speciālisti no Rīgas izglītības iestādēm, Rīgas Sociālā dienesta, Rīgas Pašvaldības policijas, Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra u.c.;
- Novadītas 45 lekcijas vecākiem par ģimenes lomu atkarības profilaksē. Kopējais dalībnieku
skaits 927;
- Novadītas 50 lekcijas speciālistiem par atkarības profilakses tēmām. Kopējais dalībnieku
skaits 744;

- Notikuši 6 publiskie pasākumi par atkarības profilakses tēmu: 2 konferences par atkarības
profilakses pasākumiem jauniešu auditorijā, par esošajiem un nepieciešamajiem resursiem
speciālistiem atkarības profilakses veikšanā; 3 pasākumi jauniešiem par veselīgu dzīves
veidu un 1 pasākums pieaugušajiem par smēķēšanas atmešanu. Kopējais pasākumu dalībnieku skaits 531;
- Uzturēta mājas lapa www.narcomania.lv, papildinot to ar aktuālu informāciju, kā arī sniedzot informāciju uz mājas lapas apmeklētāju uzdotajiem jautājumiem, kas saistīti ar atkarību un tās profilaksi. Atbildes sniegtas uz 614 jautājumiem.
Prioritāte Veikt HIV (Cilvēka imūndeficīta vīruss) profilaksi narkotisko vielu lietotājiem un
viņu kontaktpersonām
No biedrības „„DIA+LOGS”, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS” pirkti HIV profilakses un psiho-sociālie pakalpojumi narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām
gan pakalpojuma sniedzēja telpās, gan Rīgas pilsētas priekšpilsētās (rajonos) mikroautobusā, kurš brauc pa noteiktu maršrutu, apmeklējot injicējamo narkotiku lietotāju pulcēšanās
vietas.
Rezultāti:
- notikušo HIV konsultanta konsultāciju skaits - 626;
- veikto HIV testu skaits – 609;
- sociālā darbinieka sniegto konsultāciju skaits – 1 043;
- psihologa sniegto konsultāciju skaits – 651;

- Sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu atkarības profilakses speciālistiem reizi nedēļā notikušas divas līdzatkarīgo atbalsta grupu nodarbības gan latviski runājošiem, gan krieviski
runājošiem klientiem. Kopējais apmeklētāju skaits – 27 cilvēki;

- apmainīto šļirču skaits – 82 763;
- izsniegto prezervatīvu skaits – 34 131.

- Rīgas Sociālo dienestu Atkarības profilakses speciālisti snieguši 1985 konsultācijas klientiem par atkarības un atkarības profilakses tēmām;
- Izdotas četru veidu metodiskās rokasgrāmatas (kopējā tirāža 600 eksemplāri) speciālistiem par atkarības profilakses darbu ar jauniešiem un četru veidu informatīvie materiāli, no
kuriem divi paredzēti bērniem un jauniešiem (tirāža 4000 eksemplāri), bet divi ir izglītojoši
informatīvie materiāli bērnu un jauniešu vecākiem par ģimenes lomu atkarības profilaksē
„Vecākiem par bērniem” (tirāža 6000 eksemplāri) latviešu un krievu valodā;
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Prioritāte Sekmēt sporta laukumu izveidi pilsētas apkaimēs un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveidošanu apstādījumu un dabas teritorijās
Pabeigta sporta kompleksa „Arkādija” rekonstrukcijas Rīgā, O.Vācieša ielā 2 1.kārta.
Tūlītējais solis Īstenot atkarības profilakses pasākumus, apmācot speciālistu (pedagogus,
sociālos darbiniekus, policistus, skolu metodiķus u.c.), informējot jauniešus un to vecākus,

kā arī citus sabiedrības locekļus par atkarību un tās profilaksi, kā arī veicot citus atkarības
profilakses pasākumus
No biedrības „Papardes zieds” tika pirkts pakalpojums ar mērķi veicināt seksuālo un reproduktīvo veselību bērniem un jauniešiem.
Rezultāti:
- vecmātes novadīto nodarbību skaits (apmeklētāju skaits) 5. un 6. klašu skolēniem – 60
(716);
- novadīto nodarbību skaits sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem (apmeklētāju
skaits) - 40 (471);
- speciālista sniegto konsultāciju skaits (atbildes sniegšanu uz „karsto e-pastu”) – 800;
- psihologa sniegto konsultāciju skaits – 70.

kumiem iedzīvotāju veselības uzlabošanas, ģimeniskuma veicināšanas u.c. jomās, nekā uz
seku likvidēšanas pasākumiem. Tāpat jāveicina un jāatbalsta privātu organizāciju un biedrību
pasākumi, kas vērsti uz ģimenes vērtību nostiprināšanos sabiedrībā, uz veselīga dzīves veida
popularizēšanu, kā arī dažnedažādu sporta aktivitāšu organizēšanu un aktīvu brīvā laika
pavadīšanu kā bērniem un jauniešiem, tā viņu vecākiem. Īstenojot šādas aktivitātes un sadarbojoties valstij, pašvaldībai un dažādām biedrībām un organizācijām, varētu samazināties
nepieciešamība pēc ārstēšanās slimnīcās, bērnu nokļūšanas bērnunamos u.c. Bez šaubām,
tas nav panākams pat vairāku gadu laikā, taču ir jāapzinās, ka savlaicīga ģimenes un veselības vērtību nostiprināšana sabiedrībā nesīs neatsveramu pienesumu nākotnē.
Mērķa īstenošanā nozīmīgāks ir katra iedzīvotāja ikdienas ieguldījums ar savu attieksmi un
darbu pret ģimeni un kā viņš savu pieredzi nodod tālāk – bērniem un kādu piemēru rāda
sabiedrībai. Valsts un pašvaldība var veicināt finansiālu atbalstu, infrastruktūru, izglītību u.c.,
bet savu ģimenes iekšējo spēku var veidot katrs cilvēks.
Nozares eksperta viedoklis

Tūlītējais solis Izveidot jaunas un pilnveidot esošās sporta veidu attīstības programmas

Inese Tone, Mg.soc.sc.

Sadarbībā ar vadošajiem Rīgas sporta deju klubiem 2010. gadā tika sagatavota bērnu – jaunatnes sporta deju attīstības programma 2011. – 2016. gadam, lai veidotu pamatu pasaules
līmeņa dejotāju izaugsmei Rīgā.

Ģimeniska vide veidojas ģimenei kopīgi pavadot brīvo laiku, sportojot, tādējādi saglabājot
veselīgu dzīves veidu un nostiprinot ģimeni. Svarīgi ir palīdzēt jaunajām ģimenēm jau
pašos pirmsākumos – tikt galā ar psiholoģiskām nesaskaņām, konsultācijām bērnu audzināšanā, aprūpē. Ģimenēm šobrīd vecāki nevar palīdzēt, jo paildzināts pensionēšanās
vecums, tāpēc jātiek galā pašiem. Bieži problēmas ģimenē noved pie krīzes un pievēršanās dažādām atkarībām, tāpēc ir svarīga palīdzība uzreiz, preventīvais darbs. Rezultātā
ģimenes šķiras, un šī tendence nemazinās. Kopumā tomēr jaunās ģimenes nesteidzas arī
laulāties, tādējādi juridiski nesargājot savu bērnu nākotni. Pārskata gadā 9593 ģimenes
saņēmušas pabalstu jaundzimušo aprūpei, kas papildus valsts pabalstiem ir labs materiāls atbalsts.

Budžets
Stratēģiskā mērķa ietvaros veiktie uzdevumi un darbības galvenokārt tika finansētas no Rīgas
pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas iekļauti RD institūciju budžetos. Lai veicinātu
dzimstību un ģimeņu labklājību Rīgas pašvaldība atbalstam ģimenēm un bērniem 2010.
gadā atvēlēja 5,1 milj. Ls, kas ir par 35% mazāk nekā 2009. gadā.
ES līdzfinansējums
Mērķa ietvaros 2010. gadā tika īstenoti 8 projekti par kopējo summu 470 tūkstoši latu. Lielākais finansējuma apjoms tika veltīts Rīgas Dzemdību nama medicīniskās aprūpes kvalitātes
un ekonomiskās efektivitātes uzlabošanai.
Secinājumi
Plānojot pašvaldības aktivitātes, būtu ieteicams vairāk koncentrēties uz preventīviem pasā-

Jāsaka, ka finansēti dažādu ārstu biedrību semināri, starptautiskas konferences un jāatzīmē,
tomēr, apmeklējot un iepazīstoties ar jaunākajām tendencēm pasaules medicīnā, ārsti ceļ
savu profesionalitāti, lai sniegtu kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus.
Svarīga prioritāte veselības veicināšanā ir dažādu sporta veidu attīstīšana un finansiāls atbalsts. Ne tikai līdzfinansēti valsts un starptautiski pasākumi, aktivitātes, olimpiādes, bet
iespējas saglabāt esošās sporta programmas krīzes laikā. Pilsētas apkaimēs pašvaldība pakāpeniski sekmē sporta laukumu izveidi (sporta komplekss Arkādija), aktīvās atpūtas vietas
- piedzīvojumu parks “Mežakaķis “ Mežaparkā.
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Jāsecina, ka, neskatoties uz grūtībām, pašvaldība atbalstījusi aktīvo dzīves veidu, sekmējusi
veselības aprūpes pieejamību. Visvairāk iedzīvotāji cenšas apmeklēt bezmaksas sporta pulciņus, pasākumus, apmeklēt veselības aprūpes iestāžu bezmaksas konsultāciju dienas. Katrā
dzīvojamo namu rajonā būtu nepieciešami sporta laukumi, fizisko aktivitāšu pasākumi, tāpēc
nākotnē vēl jāstrādā pie Rīgas apkaimju infrastruktūras pilnveidošanas.
5.1. tabula
Stratēģiskā mērķa „Ģimeniska, veselīga un aktīva sabiedrība” rādītāji
Rādītājs

Datu Iepriekšējo periodu vērtības, gads
avots

Dabiskais pieCSP
augums uz 1000
iedzīvotājiem
Mājsaimniecības CSP
vidējais lielums
(mājsaimniecības locekļu
vidējais skaits)
Vidējais bērnu
CSP
skaits mājsaimniecībā
Mājsaimniecību,
kas sastāv no
viena pieaugušā
ar bērniem,
īpatsvars (% no
mājsaimniecību
kopskaita)
Mājsaimniecību,
kas sastāv no
vienas personas,
īpatsvars (% no
mājsaimniecību
kopskaita)
Reģistrēto
laulību skaits uz
1000 iedzīvotājiem
Šķirto laulību
skaits uz 1000
iedzīvotājiem
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Tendence pret
iepriekšējo
gadu

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-4,2

-3,8

-3,7

-3,2

-2,2

-2,5

-3,5

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2,4

2,38

2,42

2,38

2,39

2,35

2,4

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,41

0,39

0,39

0,39

0,38

0,4

0,4

Tendence pret
iepriekšējo
gadu
vidējo
rādītāju

⇩

⇩

Pieaug

⇧

⇨

Pieaug

⇨

⇩

CSP
2005

2006

2007

2008

2009

2010

3,8% 3,7%

2004

4,5%

4,6%

3,6%

3,6%

4,0%

⇧

⇩

CSP
2004

CSP

CSP

2005

2006

2007

2008

2009

2010

24,8% 25,9% 23,5% 26,2% 30,2% 30,5%

31,2%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5,3

6,2

7,2

7,3

6,0

4,8

4,5

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2,7

3

3,6

3,5

3,0

2,5

2,4

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
virziens

Pieaug, nav
zemāks par
vidējo Latvijā
Samazinās
uz mājsaimniecību, kas
sastāv no
diviem pieaugušajiem ar
bērnu, rēķina
Samazinās
uz mājsaimniecības
locekļu skaita
pieauguma
rēķina

⇧

⇧

⇩

⇩

Pieaug

⇩

⇩

Samazinās
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Jaundzimušo
CSP
vidējais paredzamais mūža
ilgums:
sievietēm
vīriešiem
CSP
Zīdaiņu
mirstība uz
1000 dzīvi
dzimušajiem
Saslimstība ar
narkotisko un
psihisko vielu
atkarību
- gada beigās
uzskaitē esošo
personu skaits
uz 100 000
iedzīvotājiem
Saslimstība ar
alkoholismu
- gada beigās
uzskaitē esošo
personu skaits
uz 100 000
iedzīvotājiem
HIV inficēšanās
gadījumu skaits
(uz 100 000
iedzīvotājiem)
Nāves gadījumi,
kuru cēlonis ir
asinsrites (sirds
un asinsvadu)
slimības,
uz 100 000
iedzīvotājiem

Tendence
Novērtējums

2004

2005

2006

2007

2008

77,8
67,9

77,4
67,4

76,8
66,55

76,5
66,62

78,6
67,8

2004

2005

2006

2007

2008

2009

6,1

6

5,2

6,2

5,1

6,1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

195,4

167,5

184,9

214,1

242,7

249,9

261,0

⇧

⇧

Pieaug

⇧

⇧

Samazinās

⇧

⇧

Samazinās

⇩

⇩

Samazinās

⇩

⇩

Samazinās

⇧

⇩

Samazinās

CSP

CSP

CSP

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

681,2

726,9

807,1

836,7

826,9

730,6

603,5

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

32,6

27,5

30,3

35,1

31,5

25,2

24,9

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

749,3

714,8

743

757,2

705,5

655,2

678,0

CSP

⇧

Pieaugums ar
pozitīvu vērtējumu

⇩

Samazinājums ar
pozitīvu vērtējumu

⇧

Pieaugums ar
negatīvu vērtējumu

⇩

Samazinājums ar
negatīvu vērtējumu

⇨

Nav notikušas
izmaiņas

M6
M6 SOCIĀLI ATBALSTĪTA UN APRŪPĒTA SABIEDRĪBA
Cilvēkam lielākoties pašam ir jāuzņemas atbildība par savu labklājību, tomēr brīžos, kad
persona pati par sevi nespēj parūpēties, tas jādara valstij un pašvaldībai, lai palīdzētu personai attīstīt pašpalīdzības spēju un spēju integrēties sabiedrībā.

6.1. attēls
Aptaujāto respondentu īpatsvars, kuri pēdējā gada laikā ir saņēmuši kādus sociālos
pakalpojumus vai palīdzību no Rīgas pašvaldības

Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz plašu sociālo pakalpojumu klāstu pilsētas iedzīvotājiem
tādās jomās kā sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un sociālais darbs. Šis laiks ir īpašs
izaicinājums Rīgas sociālajai sistēmai, tas parāda, kā sociālā atbalsta sistēma spēj reaģēt uz
Latvijas ekonomikā notiekošajiem nelabvēlīgajiem procesiem un pārmaiņām. Sociālās aprūpes sistēmu Rīgā var raksturot kā stabilu un atbildīgu.
2010. gadā sociālo pabalstu saņēmēji bija 10,2% no visiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem
(2008. un 2009. gadā vidēji 8,6%).27
2010. gada nogalē RD tika pieņemts lēmums samazināt nodevu būvatļaujas saņemšanai, ja
attiecīgajā namā tiks veidoti sociālie dzīvokļi, bet, ja visa ēka tiks būvēta kā sociālā dzīvojamā
māja, attīstītājam šī nodeva nebūs jāmaksā.28
2010. gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas dati liecina, ka vairums respondentu pēdējā gada
laikā sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus nav saņēmuši (75,9%), un tikai 14,4% ir
saņēmuši sociālo palīdzību. Līdzīga situācija ir bijusi arī iepriekšējos gados – 2007. gadā
sociālo palīdzību nebija saņēmuši 70,9%, 2008. gadā 72,9%, savukārt saņēmuši sociālo
palīdzību 2007. gadā bija 14,8%, bet 2008. gadā 15,2% (6.1. attēls).

Avots: Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.

2010. gadā aptaujas dalībnieki pašvaldības indikatoru „Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība” vērtē kritiskāk nekā iepriekšējos gados. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem Sociālo
palīdzību un sociālo pakalpojumu kvalitāti pozitīvi vērtē 36,2%, savukārt kritisku vērtējumu
sniedza 51,9%. Ar sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieejamību apmierināti ir
37,7%, neapmierinātu vērtējumu sniedza 52,8%. Ar sociālo problēmu risināšanu pilsētā
apmierināti ir 36,6%, bet neapmierināti ir 38,2% (6.2. attēls).

27
Rīgas domes Labklājības departamenta gadagrāmata „Sociālā sistēma un veselības aprūpe Rīgā
2010. gadā”, Rīga, 2011
28
LETA
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6.2. attēls

Mērķa īstenošanai tika izvirzītas divas prioritātes un viens tūlītējais solis. Darbības notika abu
izvirzīto prioritāšu un tūlītējā soļa ietvaros.

Iedzīvotāju apmierinātība ar sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāti un pieejamību
Prioritāte Nodrošināt sociālo palīdzību personām/ģimenēm ar zemiem ienākumiem pamatvajadzību nodrošināšanai
Rīgas pilsētas pašvaldībā dzīvojošo personu (ģimeņu) ar zemiem ienākumiem atbalstīšanai,
saskaņā ar RD saistošajiem noteikumiem tiek sniegta sociālā palīdzība, piešķirot sociālos
pabalstus pamatvajadzību nodrošināšanai – pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI)
līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts, pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai, pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai, pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai,
pabalsts mācību līdzekļu iegādei un piemaksa pie GMI līmeņa.
2010. gadā, izvērtējot personu (ģimeņu) ienākumus un materiālo stāvokli, sociālā palīdzība
tika sniegta 62 960 personām Ls 15 830 954 apmērā.
Prioritātes ietvaros tiek nodrošināts arī ēdināšanas pakalpojums sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām - personām, kuras saņem atbalstu Sociālā drošības tīkla stratēģijas ietvaros
labklājības un veselības jomā. 2010. gadā 2 ēdināšanas vietās Rīgā tika izdalītas 41 436
porcijas.
Tāpat tiek nodrošināts arī zupas virtuves pakalpojums. 2010. gadā no pašvaldības budžeta
līdzekļiem tika līdzfinansēts zupas virtuves pakalpojums līdz 900 porcijām dienā 5 reizes
nedēļā. 2010. gadā kopā līdzfinansētas 155 503 porcijas, kas ir par 51 678 porcijām vairāk
kā 2009. gadā.

Avots: Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.

Apkopojot atbildes dažādās sociāldemogrāfiskajās grupās, var konstatēt, ka biežāk ar sociālo
palīdzību un sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību un sociālo problēmu risināšanu pilsētā apmierināti bija respondenti, kam ir 65 gadi un vairāk, ar vidējo (vidējo speciālo) izglītību, vidējiem ienākumiem, kā arī Berģu, Pētersalas – Andrejsalas, Pleskodāles, Ķengaraga un
Bieriņu iedzīvotāji. Savukārt kritiskāk noskaņoti bija iedzīvotāji vecuma grupā 25 – 34 gadi,
ar pamatizglītību vai augstāko izglītību, ar zemiem ienākumiem, kā arī Vecpilsētas, Centra,
Maskavas forštates, Mežaparka un Dārzciema iedzīvotāji.
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14.01.2010. stājās spēkā grozījumi RD 03.07.2007. saistošajos noteikumos Nr. 84 „Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem”, kur paredzēts, ka ģimenei
ar bērniem, kurā visi apgādājamie ir nepilngadīgi, bērnam vecumā no pusotra līdz sešu gadu
vecumam (ieskaitot) tiek noteikta piemaksa pie pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai katram
bērnam Ls 50 mēnesī. Šim pabalsta veidam 2010. gadā izlietoti Ls 1 272 617.29
Prioritāte Nodrošināt sociālos pakalpojumus mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām
Darbības prioritātes sasniegšanai notika mērķa izvirzīto uzdevumu ietvaros. Aktivitātes skatīt
pielikumā zem Mērķa M6 uzdevumu aprakstiem.

29
Rīgas domes Labklājības departamenta gadagrāmata „Sociālā sistēma un veselības aprūpe Rīgā
2010. gadā”, Rīga, 2011

Tūlītējais solis Nodrošināt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus krīzes situācijā nonākušām personām/ģimenēm
Rīgas skolu atbalsta personālu, kas veicina tūlītējā soļa izpildi izglītības iestādēs, 2010. gadā
veidoja 152 sociālie pedagogi, 149 psihologi, 120 logopēdi un 97 speciālie pedagogi, kas
sniedza profesionālu atbalstu Rīgas skolās, sniedzot palīdzību audzēkņiem, pedagogiem un
vecākiem. Tas ir darbs ar pedagoģiski sociālā riska grupas skolēniem un vecākiem, brīvā laika
pavadīšanas riska grupas bērniem, rīcība incidenta gadījumos u.c.
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi krīzes situācijā nonākušām personām un ģimenēm
ietver:
•

•

Īslaicīgu hronisku slimnieku kopšanu un rehabilitāciju Rīgas stacionāros. Rīgas pilsētas
pašvaldības maznodrošināto iedzīvotāju īslaicīgā sociālā aprūpe 2010. gadā notika Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 1. slimnīca”. Īslaicīgā hronisko pacientu aprūpe tika nodrošināta nodaļas 60 gultās (20284 gultu dienas). Pakalpojums tika sniegts 1476 trūcīgajām
un maznodrošinātajām personām un 4 personām krīzes situācijā;
Sociālo palīdzību pamatvajadzību nodrošināšana krīzes situācijā nonākušām personām
(ģimenēm). Papildus, saskaņā ar RD saistošajiem noteikumiem, stihiskā nelaimē vai iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ nelaimē nonākušām personām tiek nodrošināta iespēja
saņemt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, lai mazinātu krīzes situācijas ietekmi uz
personas (ģimenes) sociālo funkcionēšanu. 2010. gadā pabalsts ārkārtas situācijā piešķirts 2 173 personām Ls 273 589 apmērā.

(112 bērniem, 186 pieaugušajiem) tika sniegtas 1152 klātienes individuālās konsultācijas, no tām 534 konsultācijas vardarbībā cietušām personām (304 bērniem, 230
pieaugušajiem).
o Bezmaksas uzticības tālruņu līniju atvēršana.
Radīta iespēja krīzes situācijā nonākušām personām saņemt diennakts psiholoģisko palīdzību un informatīvo atbalstu, zvanot uz biedrības „Skalbes” diennakts krīzes tālruni.
2010. gadā kopumā sniegtas 3884 zvanu konsultācijas, t.sk. 2875 konsultācijas krīzes
situācijā un 1009 informatīvās konsultācijas.
o Krīzes centru bērniem veidošana.
Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana krīzes situācijā nonākušām personām biedrības „Latvijas Samariešu apvienības” Krīzes centrā bērniem un
sievietēm „Māras centrs”, nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” Ģimenes krīzes
centrā „Mīlgrāvis” un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Marsa
gatve”. 2010. gadā pakalpojumu saņēma 500 personas (365 bērni, 135 pieaugušie).
2010. gadā papildus atbalsts trūcīgām mājsaimniecībām bija A/S „Latvenergo” sociālā atbalsta kampaņas dāvanu kartes 500 kWh elektrības apmaksai (Ls 37,15 katrai mājsaimniecībai). 2010. gadā Rīgas Sociālais dienests izsniedza 9 546 AS „Latvenergo” elektrības
norēķinu kartes.30
Budžets

•

Sociālo pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām personām attīstības programma:

o Atbalsta grupu veidošana vardarbībā cietušām personām un viņu piederīgajiem.
Sniegts atbalsts un profesionāļu konsultācijas vardarbībā cietušām sievietēm, sievietēm
ar bērniem nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” ģimenes krīzes centrā „Mīlgrāvis” un biedrības „Latvijas Samariešu apvienības” krīzes centrā bērniem un sievietēm
„Māras centrs”. 2010. gadā pakalpojumu saņēma 167 krīzes situācijā nonākušas personas (9 sievietes un 68 sievietes ar 90 bērniem).
o Krīzes centru izveide vardarbībā nonākušām personām.
Radīta iespēja saņemt individuālās un grupu konsultācijas no vardarbības cietušajiem
bērniem un viņu ģimenēm nodibinājumā „Centrs Dardedze”. 2010. gadā 298 personām

2010. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība no pamatbudžeta un investīcijām sociālās aizsardzības
mērķiem izlietoja 44 024,7 tūkstošus latu. Galvaspilsētā kopējais sociālajiem pabalstiem
izlietotais finansējums 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, palielinājās par 44 procentiem,
jo pagājušajā gadā ievērojami pieauga GMI pabalstam izmantotā nauda – par 135 procentiem, dzīvokļa pabalstam – par 48 procentiem.
ES līdzfinansējums
2010. gadā mērķa ietvaros tika ieviesti 5 projekti 697 tūkstošu latu apmērā. Ar ES līdzfinansējuma palīdzību Rīgā tika renovētas divas sociālās dzīvojamās mājas, kas arī bija finansiāli
ietilpīgākie šī mērķa projekti.
30
Rīgas domes Labklājības departamenta gadagrāmata „Sociālā sistēma un veselības aprūpe Rīgā
2010. gadā”, Rīga, 2011
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Secinājumi
Sociālajai sistēmai Rīgā 2010. gads bija pārbaudījumu gads – trūcīgo skaits pilsētā, salīdzinājumā ar 2009. gadu, pieauga lavīnveidā – par 15 377 personām jeb 53%.
Diemžēl pēdējos gados ievērojama daļa sociālās palīdzības saņēmēju ir personas darbspējīgā
vecumā. Lai izskaustu situāciju, kad ar sociālo pabalstu palīdzību cilvēki mēģina atrisināt
savas ekonomiskās problēmas, ir jāizstrādā un jārealizē jauni kritēriji mērķtiecīgas sociālās
palīdzības saņemšanai personām, kurām tas šobrīd visvairāk ir vajadzīgs. Pašreizējā sociālo
pabalstu sistēma neveicina personu vēlmi pēc iespējas ātrāk uzsākt ekonomiskās aktivitātes,
bet drīzāk rada atkarību. Tamdēļ jau valsts līmenī ir uzsāktas diskusijas par paradigmas maiņu sociālo pabalstu jomā.
Ne vienmēr izšķiroša nozīme ir pabalstiem. No 2010. gada vasaras sabiedrisko transportu
Rīgas nestrādājošie pensionāri var izmantot par brīvu – arī neliels atbalsts kādai iedzīvotāju
grupai rada pozitīvas sekas.

(par 600 cilvēkiem vairāk). Kaut arī pakalpojumu klāsts bezpajumtniekiem ir plašs – Mobilā
brigāde, dienas centrs, sociālās rehabilitācijas centri, īslaicīga uzturēšanās, atbalsta grupas,
tomēr speciālistiem neizdodas motivēt mainīt cilvēku dzīves veidu, atsākt aktīvu darba dzīvi,
meklēt dzīvokli utt. Pilsētas sejā vēl joprojām vizuāli bezpajumtnieki ievelk nepatīkamus
vaibstus, ko pamana arī viesi.
Kopumā jāsecina, ka sociālā palīdzība sasniedza savu mērķi – palīdzēt vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, savukārt, krīzes situācijā jebkuram iedzīvotājam bija iespēja saņemt sociālos
pakalpojumus, kas bija ļoti svarīgi. Sociālos pakalpojumus nākošajiem gadiem noteiks iedzīvotāju pieprasījums, šie pakalpojumi var būt mainīgi, izvērtējot sociālās problēmas un
situāciju valstī.
6.1. tabula
Stratēģiskā mērķa „Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība” rādītāji
Rādītājs

Datu avots

Vidējie ienākumi uz vienu
mājsaimniecības locekli,
attiecībā pret iztikas
minimumu valstī
Mājsaimniecības rīcībā
esošais ienākums (vidēji
uz vienu mājsaimniecības
locekli, LVL)
Mājas aprūpē aprūpējamo
personu skaits kopā

CSP

Iepriekšējo periodu vērtības, gads

Tendence
pret
iepriekšējo
gadu

Nozares eksperta viedoklis
Inese Tone, Mg.soc.sc.
Ja cilvēks tiek galā ar saviem izdevumiem, ņemot vērā ienākumus, tiek galā ar psiholoģisko
stresu krīzes laikā, viņam nav jāgriežas pēc palīdzības pie valsts vai pašvaldības institūcijām. Kredīti, bezdarbs, stress ir vieni no tiem iemesliem, kāpēc iedzīvotāji spiesti griezties
pie pašvaldības. Bezdarbs un kredītu parādi iemetuši jaunos cilvēkus sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu tīklā. Taču daļai no viņiem, izvērtējot situāciju, nekāda palīdzība pat
nepienākas.
Protams, ir skaidrs, ka darba spējīgām personām ir pašām jāpelna iztika, jāmeklē aktīvi
darbs, lai uzlabotu savu situāciju. Taču pagājušais gads vēl iezīmējās ar darba vietu trūkumu,
kaut arī bija iespēja strādāt ES projektā (par Ls 100 stipendiju). Šajos gados izveidojusies arī
grupa iedzīvotāju, īpaši ar bērniem, kuri izrēķina, ka izdevīgāk saņemt sociālos pabalstus un
pat necenšas strādāt vai strādā nelikumīgi. Diemžēl ir grūti izkontrolēt šo procesu, jo cilvēki
bieži neuzrāda savus ienākumus. Visas informācijas tehnoloģiju sistēmas nenodrošina informāciju par pabalstu saņēmējiem (piemēram, banku kontiem).
Citi sociālie pakalpojumi dažādām mērķa grupām tika nodrošināti vidēji iepriekšējo gadu
līmenī, lielāks pieaugums vērojams patversmes/naktspatversmes sniegtajam pakalpojumam
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CSP

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1,37

1,39

1,72

2,15

1,84

1,55

2004

2005

2006

2007

2008

2009

134,65 175,45 201,03 285,48 309,72 260,15
RD Labklājības departa- 2005
menta dati
2938

2006

2007

2008

2009

2010

3768

3722

3946

3941

3871

Dienas aprūpes centros
RD Labklājīaprūpēto iedzīvotāju skaits bas departa- 2005
menta dati
789

2006

2007

2008

2009

2010

911

926

2578

2675

2628

Krīzes centros
pakalpojumu saņēmēju
skaits

2006

2007

2008

2009

2010

298

348

300

353

500

2006

2007

2008

2009

2010

926

739

746

635

627

RD Labklājības departa- 2005
menta dati
163

Iemītnieku skaits bērnuRD Labklājībāreņu sociālās aprūpes
bas departa- 2005
centros un pašvaldības
menta dati
944
bērnu namos gada sākumā

⇩
⇩

Tendence Plānotais ilgterpret
miņa attīstības
iepriekvirziens
šējo gadu
vidējo
rādītāju

⇩
⇧

⇩

⇧

⇩

⇧

⇧

⇧

⇩

⇩

Pieaug

Pieaug

Samazinās,
vērtē kontekstā
ar vajadzību
(īpatsvars pret
vajadzību)
Samazinās,
vērtē kontekstā
ar vajadzību
(īpatsvars pret
vajadzību)
Vērtē kontekstā
ar vajadzību
(īpatsvars pret
vajadzību)
Vērtē kontekstā
ar vajadzību
(īpatsvars pret
vajadzību)

Iemītnieku skaits veco
ļaužu un personu ar fiziska
un garīga rakstura trau
cējumiem pansionātos
un specializētos sociālās
aprūpes un rehabilitācijas
valsts centros gada sākumā
Personas, kuras izmantojušas patversmes/
naktspatversmes pakalpojumus/sociālās rehabilitācijas centra pakalp.
Zupas virtuvēs izsniegto
porciju skaits

Tendence
Novērtējums

⇧

RD Labklājības departamenta dati
2005

2006

2007

2008

2009

2010

1324

1548

1585

1641

1664

1730

RD Labklājības departa- 2005
menta dati
2019

2006

2007

2008

2009

2010

2272

2262

2010

2597

3182

RD Labklājības departa- 2006 2007 2008 2009 2010
menta dati 37067 96353 113054 103825 155503

Pieaugums ar
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Tautsaimniecības veiksmīgu attīstību pasaulē šobrīd būtiski ietekmē strauji augošās radošās
industrijas. Pēc ekonomiskajiem rādītājiem veiksmīgākās nozares šajā jomā ir reklāma, izdevējdarbība un poligrāfija. Rīgas situācijā prioritāras radošās industrijas nozares ar vislielāko
eksporta potenciālu ir sekojošas – dizains un audiovizuālie mediji un multimediji.
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(īpatsvars pret
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Rīgā joprojām nav definētas galvenās nozares, kas esošajā ekonomiskajā situācijā ir vitāli
svarīgi, lai mērķtiecīgi koncentrētu resursus nozaru attīstībai, kas varētu celt ne vien pilsētas
un tās iedzīvotāju labklājību, bet arī valsts labklājību. 2010. gadā tika veikts pētījums, kurā,
kā galvenās ražošanas nozares Rīgas ekonomikā tika atzītas pārtikas rūpniecība un metālizstrādājumu ražošana, kurām tiek piedēvēta ne vien esošā, bet arī potenciālā konkurētspēja.
(7.1. attēls.).33 Tomēr izstrādājot pilsētas līmeņa politiku nozaru atbalstam un ņemot vērā,
ka krīzi var pārvarēt pārstrukturizējoties un mainoties ir būtiskāk jāaplūko arī tādu nozaru
konkurētspēja, kā radošās nozares, kultūra, zinātne un izglītība.
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(īpatsvars pret
vajadzību)

⇩
Samazinājums ar
negatīvu vērtējumu

7.1. attēls
Esošā un potenciālā ekonomikas nozaru konkurētspēja Rīgā

M7
M7 AUGSTAS PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS KONKURĒTSPĒJĪGA EKONOMIKA
Izvirzītais mērķis ir veicināt ekonomisko izaugsmi augstas pievienotās vērtības sektoros,
īpaši rūpniecības un radošajās nozarēs. Mērķis ir vērsts uz dažādu nozaru uzņēmumiem
un zinātnes iestādēm.
Rīgas un arī Latvijas ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir priekšrocība, kas dod iespēju izplatīt saražotos produktus īsā laikā un plašā teritorijā. Pie ekonomikas nozarēm ar augstu pievienoto
vērtību ražošanas sektorā, kas var kalpot kā ļoti būtisks faktors pilsētas ekonomiskās attīstības un konkurētspējas kontekstā, tiek uzskaitītas: farmaceitisko preparātu ražotnes, organiskās ķīmijas pamatvielu ražotnes, medicīnisko un precīzijas instrumentu ražotnes, mašīnu un
iekārtu ražotnes.31
Kā liecina IKP struktūras analīze Baltijas valstu un tuvējo valstu līmenī, viena no nozarēm,
kurai būtu jāturpina radīt augstu pievienoto vērtību Rīgā, ir komercpakalpojumi, jo Rīgā
koncentrējas uzņēmējdarbība un ar to saistītās aktivitātes – pakalpojumi, īpaši tirdzniecība,
loģistika un arī mājokļu pakalpojumi.32
31
32

Stratēģiskās analīzes komisijas ziņojums, 2008
Pētījums „Rīgas ekonomikas nozaru izvērtējums pilsētas konkurētspējas paaugstināšanai”, Rīga, 2010

Avots: Pētījums „Rīgas ekonomikas nozaru izvērtējums pilsētas konkurētspējas paaugstināšanai”, SIA
„Baltijas konsultācijas”, Rīga, 2010
33

Pētījums „Rīgas ekonomikas nozaru izvērtējums pilsētas konkurētspējas paaugstināšanai”, Rīga, 2010
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Mērķa ietvaros ir izvirzītas 2 prioritātes un 2 tūlītējie soļi. Aktivitātes netika veiktas tūlītējā
soļa Veikt Zinātniski Tehnoloģiskā parka teritoriālā izvietojuma izpēti ietvaros.
Prioritāte Izveidot konkurētspējīgu Zinātniski Tehnoloģisko parku Rīgā ar iespējami maksimālu augstskolu zinātniski pētniecisko iestāžu un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalību,
nesadrumstalojot resursus nelieliem projektiem
Projekta „Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centrs” ietvaros ir veikta Tehnoloģiju un
zinātnes parka Jaunā Rīgas centra Torņakalnā teritorijā darbības modeļa izstrāde.
Lai realizētu šīs prioritātes uzdevuma pamatu – izglītību, Rīgai jau ir vērtīgi priekšnosacījumi,
jo kopš neatkarības atgūšanas pilsētā studē ap 100 tūkstošiem studentu 27 no 34 Latvijas
augstākās izglītības iestādēm.
Prioritāte Atbalstīt radošās industrijas
Lai veicinātu iedzīvotāju pievēršanos komercdarbībai un palielinātu nodarbinātību, sadarbojoties Rīgas pilsētas pašvaldībai, SEB bankai, Laikmetīgās mākslas centram un citiem
partneriem, tika izveidots Rīgas pilsētas pašvaldības un privātās partnerības radīts instruments radošās industrijas atbalstam – DUKA. Projekta pamatuzdevums ir risināt tukšo
komercplatību jautājumu un veicināt jaunu uzņēmēju rašanos Rīgā. Portālā www.duka.
riga.lv ir iespēja satikties telpu īpašniekiem un jaunajiem uzņēmējiem, vienojoties par abpusēji izdevīgu telpu iznomāšanas darījumu.34 Projekta būtība ir palīdzēt neizmantoto tukšo
komercplatību īpašniekiem atrast īrniekus – jaunos komersantus, kuri apsaimniekos, atdzīvinās telpas un nosegs komunālos maksājumus. Projekta pamatā ir telpu iznomāšana īstermiņā vai ilgtermiņā, nepiemērojot īres maksu,35 tādejādi atdzīvinot pilsētu, novēršot „tukšo
skatlogu” sindromu, samazinot zaudējumus namīpašniekiem un veicinot radošo industriju
uzņēmējdarbību.
Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” ietvaros, kas
ir izveidots sadarbībā ar Nacionālo Kino centru (NKC), tika rīkots konkurss ārvalstu filmu
uzņemšanai. (Konkursa komisijas sastāvā ir pārstāvji gan no NKC un filmu distributora SIA
Acme Film, gan dažādu Rīgas domes struktūrvienību pārstāvji.) Tas paredz atmaksāt katrai
Rīgā filmētajai filmai 7-15% izdevumu. Programmas mērķis – veicināt ārvalstu filmu uzņemšanu Rīgā, radīt jaunas darba vietas, piesaistīt investīcijas Rīgai, veicināt nacionālās kino
industrijas attīstību un popularizēt Rīgu ārvalstīs.
34
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Programmas Rīgas filmu fonds ietvaros notika viens konkurss, kurā tiesības slēgt līdzfinansējuma līgumu ieguva trīs starptautiski projekti. No kuriem viens – SIA „Film Angels Studio”
projekts ar NHK (Japānas radio un televīzijas translācijas korporācija) – „Mākoņi pār pakalnu” tika īstenots 2010. gadā un tika izmaksāts līdzfinansējums 7% apmērā no veiktajām
atbalstāmajām izmaksām Rīgā.
Sadarbībā ar valsts, pilsētas, NVO un privātām organizācijām izstrādāts kultūras projektu un
ideju konkurss 2014. gada Eiropas Kultūras galvaspilsētas projekta programmas izveidošanai atbilstoši FORCE MAJEURE mākslinieciskās koncepcijas dažādiem aspektiem. Rezultātā
tika iesniegti 340 projekti un idejas. Tāpat notika sadarbība ar Dizaina informācijas centru
kopīgas platformas veidošanā uz 2014. gadu, pozicionējot Rīgu kā Dizaina pilsētu.
Svētku noformējuma realizēšanai pilsētā tika izsludināts „Svētku plakātu un/vai vides objektu/instalāciju māksliniecisko ideju skiču, to tehnisko risinājumu un izvietojuma piedāvājuma Rīgas pilsētvidē konkurss”, kurā tika uzaicināti piedalīties gan individuāli mākslinieki,
gan juridiskas personas. Konkursa rezultātā tika iegūti mākslinieciski augstvērtīgu ideju meti
realizēšanai pilsētas svētku noformējumos – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienai, Līgo svētkiem, Rīgas svētkiem, Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai un Ziemassvētkiem.
Prioritātes ietvaros turpinās pašvaldības sadarbība un iniciatīvu veicināšana radošajos rajonos – Spīķeros, Kalnciema ielas rajonā, VEF teritorijā, Andrejsalā u.c.
Notiek arī pašvaldības pārstāvju sadarbība ar Arhitektu savienību Mobilo centru apakšprogrammas veidošanā.
Budžets
Stratēģijas mērķis nav tieši pakārtots Rīgas pilsētas pašvaldības budžetam, mērķa ietvaros
veiktās aktivitātes ir cieši saistītas ar aktivitātēm, kas veiktas citu mērķu ietvaros, līdz ar to
precīzus izlietotos finanšu apjomus mērķa ietvaros nav iespējams definēt.
ES līdzfinansējums
Mērķa ietvaros 2010. gadā tika īstenots viens ES līdzfinansēts projekts „Radošās metropoles”, kura ietvaros tika pabeigts apjomīgs zinātnisks pētījums par radošajām industrijām.
Projekta kopējais finansējums ir Ls 332 043.

Secinājumi
Pētniecības ideju komercializācijas veicināšanā 2010. gadā netika veiktas būtiskas aktivitātes. Tomēr jau šobrīd Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādnes 2009.-2013.
gadam paredz veidot universitātes par starptautiski konkurētspējīgiem zinātnes un attīstības
centriem, ar kuriem sadarbojoties attīstās augstākās izglītības institūcijas reģionos, veicināt
citu valsts un privāto zinātnisko institūciju attīstību.
Zinātniski Tehnoloģiskā parka izveide Rīgas pilsētas attīstībā ir ļoti būtiska, jo, saliedējot
vienotā sadarbības modelī zinātnes un pētniecības jomas pārstāvju atklājumu un sasniegumu rezultātus ar uzņēmēju ieinteresētību un iespējām tās komercializēt, iespējams būtiski
sekmēt iepriekšminēto sfēru izaugsmi un konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū.
Veicinot un sakārtojot šo jomu sadarbību, līdztekus attīstās arī tautsaimniecība.

ki Tehnoloģiskā parka darbības modelis varētu būt saistāms ar prioritātes “Atbalstīt radošās
industrijas” izpildi tikai daļēji. Radošo industriju atbalstam, kas tieši nav saistītas ar zināšanu
ietilpīgām nozarēm, salīdzinoši būtisku atbalstu varētu sniegt arī, piemēram, biznesa un tehnoloģisko parku pakalpojumu izmantošanas līdzfinansēšana, vismaz, daļējā apmērā.
2010.gadā mērķa īstenošanā ir veiktas aktivitātes divos prioritāros virzienos- Izveidot konkurētspējīgu Zinātniski Tehnoloģisko parku un Atbalstīt radošās industrijas. Jāatzīmē, ka netika
veiktas aktivitātes Zinātniski Tehnoloģiskā parka teritoriālā izvietojuma izpētē, kas var turpmāk var ietekmēt pirmās prioritātes izpildes termiņus.
Zināmu neizpratni rada 7.1 attēls, kurš neatspoguļo augstas pievienotās vērtības nozaru (piemēram farmaceitiskās) pienesumu un potenciālu konkurētspējīgā Rīgas ekonomikā. Svarīgi ir
definēt kādas nozares ir būtiskas un prioritāras, kuru attīstība būtu mērķtiecīgi jāvada.

Lai Rīgā veiksmīgi tiktu attīstīta augstas pievienotās vērtības ekonomiskā vide, visā valstī
kopumā ir jābūt sakārtotai zinātnes un tehnoloģiju attīstības virziena politikai.

Lai veicinātu mērķa realizāciju ir nepieciešams izvērst un pilnveidot izpildāmo uzdevumu
programmu ar precīzi noteiktu finansiālo nodrošinājumu.

Svarīgi ir definēt pašvaldības uzstādījumus attiecībā uz to, kādas nozares ir prioritāras, kādus
rezultatīvos rādītājus vēlas sasniegt un kā tas ietekmēs pilsētu un tās iedzīvotājus. Piemēram,
mērķis var būt darba vietu pieaugums pilsētā, taču tiek attīstīta nozare ar zemu produktivitāti,
bet ar lielu nodarbināto skaitu, kas būtībā pilda mērķi. Tomēr, var skatīties uz tām nozarēm/
uzņēmumiem, kas strādā ar augstu produktivitāti, kurās bieži vien izmanto jaunākās tehnoloģijas, ir ieguldīts ārvalstu kapitāls, ir plašāki noieta tirgi u.c. (kā liecina aprēķini, tad
apgrozījums uz vienu nodarbināto uzņēmumos ar ārvalstu kapitālu ir 2,6 reizes lielāks nekā
uzņēmumos ar vietējo kapitālu36), kas savukārt dos lielāku stimulu un iespējas attīstīties
jauniem saistītiem uzņēmumiem.

7.1. tabula

Mērķa sekmīgai sasniegšanai nozīmīgas ir aktivitātes, kas tiek veiktas mērķa PM3 Uz starptautisku sadarbību vērsta pilsētas ekonomikas attīstība ietvaros Rīgas tēla un pilsētas atpazīstamības veidošanā, jo tie ir būtiski aspekti gan pilsētas, gan tajā esošo uzņēmēju starptautiskajai konkurētspējai.

Stratēģiskā mērķa „Augstas pievienotās vērtības konkurētspējīga ekonomika” rādītāji
Rādītājs

Datu avots

Kopējā pievienotā
vērtība, (faktiskās
cenās, tūkst. LVL)
IKP pieaugums,%,
pret iepriekšējo
gadu

CSP

Darbaspēka
produktivitāte
(pievienotā vērtība/
strādājošo skaits)
tūkst. Ls

Iepriekšējo periodu vērtības, gads

2004

2005

2006

2007

2008

3 872 421 4 600 844 5 416 425 7 100 959 7 847 755
CSP

CSP, PAD
Ekonomikas
pārvaldes
aprēķini

2004

2005

2006

2007

2008

20,39%

20,12%

18,95%

30,15%

8,88%

2004

2005

2006

2007

2008

10,7

12,6

14,21

18,39

20,62

Tendence
pret
iepriekšējo gadu

Tendence pret
iepriekšējo
gadu vidējo
rādītāju

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
virziens

⇧

⇧

Pieaug

⇩

⇩

Stabilspieaug
Pieaug

⇧

⇧

Nozares eksperta viedoklis
Tendence

Andris Deniņš, Dr.oec., profesors

Novērtējums

⇧
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⇩
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pozitīvu vērtējumu

⇧

Pieaugums ar
negatīvu vērtējumu

⇩
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Īpaši atzīmējama ir identificētā prioritāte “Izveidot konkurētspējīgu Zinātniski Tehnoloģisko
parku Rīgā”, kuras īstenošanai nepieciešams veltīt īpašus resursus. Tomēr šķiet, ka Zinātnis36

LIAA, Lursoft
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8.1. attēls

M8
M8 AUGOŠA, DAUDZVEIDĪGA UN PARTNERĪGA EKONOMIKA

Iedzīvotāju vērtējums par Rīgas domes darbu uzņēmējdarbības sekmēšanā, %

Mērķis ir orientēts uz daudzveidīgu ekonomikas izaugsmi pilsētā un dialoga veicināšanu
starp pilsētas attīstībā iesaistītajām pusēm (uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm, valsts
iestādēm, sabiedriskajām u.c. institūcijām), lai veicinātu stabilu Rīgas konkurētspējas
pieaugumu.
Sadarbojoties dažādos līmeņos, ir iespējams daudz ātrāk un efektīvāk veicināt vispārēju attīstību, jo pilsētas vidi un tajā notiekošās aktivitātes ietekmē ne vien pašvaldības veiktie
pasākumi, bet arī uzņēmēju, valsts, katra indivīda un pilsētas viesa veiktās aktivitātes un to
savstarpējā mijiedarbība. Turklāt pilsētai nozīmīgu projektu realizācijai būtiski ir veidot šādu
sadarbību, kas nozīmē gan saskaņotu vēlmju un ideju realizāciju, gan kopēju resursu iesaisti,
gan arī ievērojamu birokrātisko procesu optimizāciju.
Sadarbības veidošanas ietvaros 2010. gadā tika noslēgts sadarbības memorands starp
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Rīgas pilsētas pašvaldību. Memoranda
mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Rīgā, jo pašvaldības kompetencē ir lemt par atļauju un
licenču izsniegšanas procesa optimizāciju, mazināt birokrātiskos šķēršļus un sniegt nodevu
un nodokļu atvieglojumus.37 Neskatoties uz to, ka pašvaldībai ir iespējas sniegt atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībai, tomēr tās ir salīdzinoši nelielas. Valsts līmenī tiek izskatītas
iespējas paplašināt pašvaldību lomu/iespējas un reizē arī atbildību atbalsta sniegšanā uzņēmējiem.
RD un RTU 2010. gadā noslēdza sadarbības līgumu (tāpat arī LU un Biznesa augstskola
Turība). Paredzēta arī trīspusēja sadarbība starp pašvaldību, uzņēmējiem un RTU inovāciju
un tehnoloģiju pārneses veicināšanai un atbalsts RTU Inovāciju un biznesa inkubatora darbībai.38
Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības darbu uzņēmējdarbības sekmēšanā ir visai kritisks,
vien 17,6% aptaujāto sniedz atzinīgu vērtējumu, turklāt 2010. gadā, salīdzinot ar 2009.
gadu tas ir nedaudz pasliktinājies (8.1. attēls).
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Avots: Sabiedriskās domas pētījums “RD darbības vērtējums SKDS”, 2009., 2010. g. februāris

Mērķa „Augoša, daudzveidīga un partnerīga ekonomika” ietvaros ievirzītas 2 prioritātes un
viens tūlītējais solis.
Prioritāte Piedāvāt starptautiskajā tirgū labi sagatavotus investīciju projektus
Prioritātes ietvaros pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldība tika pārstāvēta starptautiskajā
izstādē „MIPIM 2010”, kur 150 stenda apmeklētāji interesējās par investīciju iespējām Rīgā
un notika 50 tikšanās par investīciju vides izpēti. Viens no izstādē piedāvātajiem projektiem
bija Lucavsalas attīstības projekts, kura ietvaros paredzēts attīstīt atpūtas un izklaides parku
ar prestižām viesnīcām, slēgtu slēpošanas trasi, kazino, akvaparku, pat nelielu zoodārzu un
citiem atpūtas objektiem.
Par perspektīvu ārvalstu investīciju piesaistes objektu var minēt iespējamo uzņēmuma Vodafone Call Center (zvanu centra) atklāšanu Rīgā. Pēc Vodafone pieprasījuma tika sagatavota
informācija par vācu valodas apmācības situāciju Rīgā, iespējām piesaistīt vāciski runājošu
personālu Vodafone potenciālajam zvanu centram. Tika noorganizēta Vodafone un Arvato
Services pārstāvju tikšanās ar LIAA, NĪA, LU Humanitāro zinātņu fakultātes vadību un vācu
valodas pasniedzējiem, Āgenskalna valsts ģimnāzijas direktori un skolēniem un Rīgas domes
pārstāvjiem.
Aktivitātes Prioritātes ietvaros atbilst arī uzdevuma U8.4. Veicināt investīciju piesaisti izpildei.

Prioritāte Atbalstīt publiskās un privātās partnerības projektus

Secinājumi

2010. gadā realizēts projekts „Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde valsts un privātās partnerības projektam „Pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, Maskavas ielā 256, renovācija, apsaimniekošana un bērnudārza pakalpojumu nodrošināšana””, kā rezultātā izstrādāts
finanšu un ekonomiskais pamatojums un bērnudārza pakalpojuma standarts, kā arī veikta
projektā iesaistīto darbinieku apmācība. Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde ir pirmais solis uz plānotā publiskās un privātās partnerības projekta realizāciju.

Lai Rīga kļūtu par pievilcīgu vidi uzņēmējdarbības attīstīšanai kā vietējiem, tā ārvalstu uzņēmējiem, jāturpina pilnveidot esošos sadarbības virzienus ar pašvaldības iestādēm un privāto
sektoru. Caurspīdīga un vienkāršota birokrātisko formalitāšu risināšana ļautu piesaistīt arvien
jaunus uzņēmējdarbības veidus un investīcijas pilsētai.

Prioritātes ietvaros pārskata gadā tika izstrādāts Latvijas Nacionālās operas III kārtas būvniecības pazemes autostāvvietas būvniecības un apsaimniekošanas PPP koncesijas modeļa pielietošanas pamatojums, pieņemts Rīgas domes lēmums par Finanšu un ekonomiskā aprēķina uzsākšanu (esošā FEA korekcija un pozitīva atzinumu saņemšana no Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras un LR Finanšu ministrijas). FEA korekcija netika uzsākta, jo kvalitatīva un ar pamatotiem pieņēmumiem FEA izstrādei nepieciešams izstrādāt un apstiprināt Rīgas autostāvvietu
koncepciju un rīcības programmu. Potenciālajiem privātajiem PPP partneriem ir nepieciešama
informācija par Rīgas domes struktūrvienību aktivitātēm autostāvvietu plānošanā un rīcības plāna realizēšanā vismaz vidējā termiņā (15 gadi). Citādi pastāv liels risks, ka koncesiju iepirkumā
nebūs piedāvājumu no privātajiem partneriem un konkurss var beigties bez rezultātiem.
Notika darbs pie Daugavgrīvas kultūras un sporta centra projekta plānošanas un sagatavošanas ar mērķi izskatīt iespēju projekta realizācijā pielietot PPP modeli.

2014. gads, kad Rīga būs Eiropas Kultūras galvaspilsēta, ir vienreizēja iespēja popularizēt
Rīgas tēlu ne tikai kultūras, bet arī uzņēmējdarbības attīstības jomā. Pateicoties jauniegūtajam statusam šo plānu ir iespējams pārvērst īstenībā, jo projekta sponsorēšanas stratēģija
jau paredz uzņēmumu un darbinieku iesaistīšanu šajā pasākumā dažādos līmeņos: gan kā
pasākuma dalībniekus, gan veidotājus.
Partnerīga ekonomika nenozīmē vien veiksmīgu sadarbību ar citiem uzņēmumiem un valsts/
pašvaldības institūcijām, bet arī veiksmīgu sadarbību ar iedzīvotājiem, jo iedzīvotāji ir potenciālie klienti, reklamētāji, sadarbības partneri u.c. Kā liecina iedzīvotāju viedoklis, ne vienmēr
sarežģītākais ir komunicēt ar valsts/pašvaldības institūcijām, bet, gan ar uzņēmējiem, kuru
uzņēmējdarbības intereses ir cieši saistītas ar konkrētu vietu, apstākļiem, kas ietekmē privātpersonas. Nozīmīgi ir veicināt pozitīvu komunikāciju arī šajā sfērā un prast panākt kompromisu kopējās izaugsmes labā.
Nozares eksperta viedoklis

Tūlītējais solis Izstrādāt Investīciju piesaistes stratēģiju

Andris Deniņš, Dr.oec., profesors

Tika sagatavots Rīgas pilsētas investīciju piesaistes plāns, kas tika integrēts Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta Rīcības plānā 2011.–2013. gadam.

Pēc savas būtības mērķis ir orientēts uz daudzveidīgu Rīgas ekonomisko izaugsmi, kā arī
dialoga veicināšanu starp pilsētas attīstībā iesaistītajām pusēm, ar nolūku veicināt stabilu
konkurētspējas pieaugumu. Tāpēc atbalsts mērķa realizācijā varētu tikt nodrošināts zināmā
mērā līdzfinansējot biznesa un tehnoloģisko parku infrastruktūras pieejamību, tādējādi izpildot arī konkrētā mērķa sasniegšanai identificēto uzdevumu “Veicināt kvalitatīvas infrastruktūras attīstību un pieejamību uzņēmējiem”.

Budžets
Stratēģijas mērķis nav tieši pakārtots Rīgas pilsētas pašvaldības budžetam, mērķa ietvaros
veiktās aktivitātes ir cieši saistītas ar aktivitātēm, kas veiktas citu mērķu ietvaros, līdz ar to
precīzus izlietotos finanšu apjomus mērķa ietvaros nav iespējams definēt.
ES līdzfinansējums

Uzdevuma “Veicināt nodarbinātību, atbalstīt jaunu darba vietu izveidošanu un esošo saglabāšanu” ietvaros ir vēlams vismaz pagaidu periodā izvērtēt Rīgas Domes subsidētu darba vietu
izveidi, tādējādi novēršot sociālo spriedzi pilsētā.

Mērķa ietvaros 2010. gadā tika īstenoti 3 ES līdzfinansēti projekti ar kopējo finansējumu 4,3
miljoni latu. Finansiāli apjomīgākais projekts – „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība (darba praktizēšana ar stipendiju)”.

Sadarbojoties dažādos veidos un līmeņos ir daudz ātrāk un efektīvāk veicināt vispārēju attīstību, tāpēc vēlams īpašu uzsvaru nākotnes periodā veltīt Publiskās un privātās partnerības
(PPP) darbības modeļa īstenošanas veicināšanai Rīgas pilsētā.
2010. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un
Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam ieviešanu
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Pozitīvi vērtējamas plaši izvērstās aktivitātes divos virzienos- Veicināt sadarbību starp Rīgas
pašvaldību, valsts institūcijām un privāto sektoru un Veicināt investīciju piesaisti. Būtiska
nozīme ir izstrādātajam Rīgas pilsētas investīciju piesaistes plānam. Nozīmīgs ieguldījums ir
arī trīs īstenotie Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti ar kopējo finansējumu 4,3 miljoni
latu.
Jāatzīmē, ka atskaite nesniedz priekšstatu par izstrādāto investīciju projektu portfeļa saturu,
skaitu un kvalitāti, pēc kādiem kritērijiem tiek atlasīti tirgū piedāvātie investīciju projekti.
Lai veicinātu mērķa realizāciju ir nepieciešams izvērst sadarbību ar partneriem, it īpaši ar privātā sektora pārstāvjiem, veicināt daudzpusīgu un plašu investīciju projektu un programmu
izstrādi. Īpašu uzmanību pievērst lielu projektu iespējamai realizācijai. Nepieciešams pilnveidot izpildāmo uzdevumu programmu. Precīzi noteikt finansiālo nodrošinājumu uzdevumu
izpildei.
8.1. tabula
Stratēģiskā mērķa „Augoša, daudzveidīga un partnerīga ekonomika” rādītāji
Rādītājs

IKP Rīgā
(faktiskajās cenās,
tūkstošos LVL)
IKP uz vienu
iedzīvotāju, LVL

Datu Iepriekšējo periodu vērtības, gads
avots

CSP

2005

2006

2007

2008

4 321 466 5 190 886 6 174 398 8 036 228 8 749 588
CSP

Ekonomiskās
CSP
aktivitātes līmenis
(Ekonomiski aktīvie
iedzīvotāji (15-74))
CSP
Ekonomiski aktīvo
tirgus statistikas
vienību skaits (komersanti (individuālie komersanti un
komercsabiedrības),
pašnodarbinātas
personas, zemnieku
un zvejnieku saimniecības)
Ekonomiski aktīvās CSP
tirgus statistikas
vienības uz 1000
iedzīvotājiem
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2004

Tendence
pret iepriekšējo
gadu

2004

2005

2006

2007

2008

5 892

7 114

8 516

11 123

12 234

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

403,3

397,9

404,9

409,8

412,8

401,8

388,8

Tendence pret
iepriekšējo
gadu vidējo
rādītāju

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
virziens

⇧

Vienmērīgi
pieaug

⇧

Pieaug

⇧
⇧
⇩

⇩

Pieaug

Pieaug

2004

2005

2006

2007

2008

2009

38080

40573

44445

48569

49 724

50 700

2004

2005

2006

2007

2008

2009

51,9

55,6

61,3

67,2

69,3

70,7

⇧

⇧
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⇧

⇧

Pieaug

Pašnodarbināto
personu un
individuālo
komersantu skaits
Strādājošo mēneša
vidējā darba
samaksa bruto, LVL
Strādājošo mēneša
vidējā darba
samaksa neto, LVL
Strādājošo mēneša
vidējā darba
samaksa neto, pret
iztikas minimumu
Latvijā
Iedzīvotāju
ekonomiskās
aktivitātes
līmenis,%
Reģistrētā bezdarba
līmenis, gada
beigās, %
Sieviešu īpatsvars
reģistrēto
bezdarbnieku skaitā,
gada sākumā

CSP

Džini koeficients

CSP

Tendence
Novērtējums

CSP
CSP

2004

2005

2006

2007

2008

2009

9461

10036

11758

13142

11919

13277

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

237

280

347

452

542

529

509

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

168

199

247

322

393

389

359

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1,7

1,89

2,11

2,42

2,45

2,31

2,16

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

68,4

67,7

69,4

70,8

72,1

70,9

69,4

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4,5

4,4

3,8

3,1

5,2

12,1

9,9

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

63,1

62,8

64,6

64,8

65,1

52,6

52,6

⇧

⇧

⇩

⇧

Pieaug

⇩

⇧

Pieaug

CSP

CSP

NVA

Pieaug

⇩

⇧

⇩

⇩

⇩

⇧

NVA

⇧

Pieaug

2004

2005

2006

2007

2008

2009

35,1

38,3

33,1

35,6

34,9

34,9

Pieaugums ar
pozitīvu vērtējumu

⇩

Samazinājums ar
pozitīvu vērtējumu

⇧

Pieaugums ar
negatīvu vērtējumu

⇨

⇩

⇨

⇩

⇩

Samazinājums ar
negatīvu vērtējumu

Stabils,
pieaug
Nepieaug
Jāvērtē
kontekstā
ar kopējo
bezdarbnieku skaitu
Samazinās

⇨

Nav notikušas
izmaiņas

M9
M9 ĒRTI UN ĀTRI SASNIEDZAMA PILSĒTA
Mērķis ir nodrošināt rīdziniekiem efektīvu, vieglu un ērtu pārvietošanos Rīgā, kā arī palielināt to pasažieru īpatsvaru, kuri pārvietojas ar sabiedriskā transporta līdzekļiem
Rīgas sasniedzamība starptautiskā mērogā ir ievērojami pieaugusi attīstoties gaisa transportam, 57,2% (2010) no robežšķērsotāju kopskaita Rīgā ierodas izmantojot gaisa satiksmi.
Neskatoties uz to, ka pilsētas starptautiskā sasniedzamība uzlabojās, nozīmīga ir arī pārvietošanās iespējamība un kvalitāte pašā pilsētā. Viena no aktuālām tēmām ir transporta
infrastruktūras attīstība pilsētā. Lai gan satiksmes uzlabošana pilsētā ir pašvaldības pārziņā,
tomēr, privātais investors 2010. gadā ir sniedzis atbalstu satiksmes drošības un organizācijas
uzlabošanā – pie tirdzniecības centriem Mols un Dole veicot krustojumu pārbūves un Lielirbes ielā pie Remtes ielas neregulējamu gājēju pāreju aprīkojot ar luksoforiem.

2010. gadā tika veikta iedzīvotāju aptauja par ērtu un ātri sasniedzamu pilsētu, kurā respondentiem tika uzdoti jautājumi par viņu apmierinātību ar sabiedriskā transporta kvalitāti un tā
pieejamību. 80,5% aptaujāto respondentu atzina, ka ir apmierināti ar sabiedriskā transporta
pieejamību, savukārt neapmierināti bija 16,6%. Ar sabiedriskā transporta kvalitāti 65,9%
respondentu ir apmierināti, bet 29,8% neapmierināti, savukārt ar gājējiem domātās ielu
infrastruktūras kvalitāti apmierināti ir 48,3%, bet 50% respondentu ir neapmierināti. 2010.
gada vērtējums ir labāks nekā 2008.gadā, bet ir aptuveni tāds pats kā 2007. gadā (9.1.
attēls).
9.1. attēls
Iedzīvotāju apmierinātība ar sabiedriskā transporta pieejamību un pakalpojumu kvalitāti
un gājējiem domātās ielu infrastruktūras kvalitāti

Paralēli transporta tīkla attīstībai pilsētā, tiek domāts arī par informācijas iegūšanas veidiem, tā, piemēram, kopš 2008. gada janvāra ir iespēja sekot līdzi maršrutu kustības
sarakstiem un meklēt maršrutus ar mobilā tālruņa palīdzību. Pēc uzņēmuma „Rīgas satiksme” veiktās aptaujas šo pakalpojumu regulāri izmanto 17% mājas lapas apmeklētāji un
dažreiz -8%.
Atzinīgi ir vērtējamas arī privātās iniciatīvas velotransporta attīstība – BalticBike velosipēdu
nomas sistēmas izveide Rīgā un Jūrmalā (veloparks sastāv no 100 divriteņiem, kas ir izvietoti
11 novietnēs39). Pašlaik Rīgā izbūvēto veloceliņu garums ir 44 km. Pašvaldības iecere zaļā
veloceliņa izveide ir saistībā ar „zaļo koridoru” izveidi pilsētā.
Attīstoties idejai par videi draudzīgāku pārvietošanos pilsētā, 2010. gadā Rīgā tika atklāti
elektrisko transportlīdzekļu uzlādes punkti: Rīgas pasažieru ostas teritorijā, Merķeļa ielā 3
un degvielas uzpildes stacijā „Kurši” Brīvības gatvē 299.
Satiksme ir tā joma pilsētā, ko iedzīvotāji atzinīgi novērtē, gan kā pašvaldības labo darbu,
gan kā problēmu. Kā liecina 2010. gada SKDS veiktā Rīgas iedzīvotāju aptauja, iedzīvotāji
norāda, ka ir vērojami uzlabojumi satiksmes jomā – sabiedriskais transports tiek uzlabots,
notiek ielu remonti, tiek veikta veloceliņu būvniecība u.c., bet tai pašā laikā šīs pašas sfēras
min arī pie pirmām kārtām veicamajiem darbiem pilsētā.

39

Avots: Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.

www.balticbike.lv
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2010. gadā salīdzinot ar 2008. gadu nav būtiski mainījies to iedzīvotāju īpatsvars, kas katru
dienu vai gandrīz katru dienu vai vismaz reizi nedēļā Rīgā pārvietojas ar automašīnām, tomēr,
atšķirība ir vērojama salīdzinājumā ar 2007. gada datiem. Tas skaidrojams, gan ar ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanos, kā dēļ daļa iedzīvotāju sāka izmantot alternatīvus pārvietošanās
veidus – sabiedriskais transports, velosipēdi vai izvēlējās iet ar kājām.
9.2. attēls

Pārskata gada aptaujā vispozitīvāk sabiedriskā transporta pieejamību vērtē Juglas, Purvciema,
Ķengaraga un Zolitūdes iedzīvotāji. Ar sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti apmierinātāki ir respondenti no Juglas, Zolitūdes, Ziepniekkalna, Daugavgrīvas un Sarkandaugavas. Salīdzinoši kritisks vērtējums tika sniegts par transportam domāto ielu infrastruktūru – negatīvo
vērtējumu biežāk sniedza Zolitūdes, Šķirotavas, Maskavas forštates, Dzirciema un Čiekurkalna
iedzīvotāji. Par gājējiem domātās ielu infrastruktūras kvalitāti pilsētā neapmierinātību biežāk
pauduši Zolitūdē, Maskavas forštatē, Bolderājā, Ķengaragā un Mīlgrāvī dzīvojošie rīdzinieki.

Vidēji cik bieži iedzīvotāji Rīgā pārvietojas ar automašīnām
Mērķa ietvaros izvirzīta viena prioritāte un 2 tūlītējie soļi.
Prioritāte Pabeigt Austrumu maģistrāles un Dienvidu tilta pievadceļu būvniecību
Pārskata gadā tika turpināts darbs pie Austrumu maģistrāles posmu projektēšanas un izbūves, kura ietvaros tika veikta:

Avots: Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.

Kā liecina SKDS aptaujas rezultāti, katru gadu pieaug to iedzīvotāju skaits, kuri nav apmierināti ar transportam domātās ielu infrastruktūras kvalitāti pilsētā - 2010.gadā 65,4%, 2008.
gadā 59,4%, 2007.gadā 48,8% (9.3. attēls).

Apmierinātība ar transportam domāto ielu infrastruktūru

•

Gustava Zemgala gatves un Gaujas ielas divu līmeņu šķērsojuma būvniecība;

•

Viestura un Meža prospektu šķērsojuma būvniecības uzsākšana;

•

Pabeigta būvprojekta izstrāde no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai.

Tāpat tika turpināts darbs pie Dienvidu tilta 2. posma (Slāvu maģistrālā transporta mezgla)
būvniecības, t.sk.:
•

izbūvētas 2 otrā līmeņa satiksmes mezgla estakādes, kas savieno Krustpils ielu ar Piedrujas ielu;

•

turpināta trešā līmeņa estakādes būvniecība virzienā no Slāvu dzelzceļa pārvada uz Lubānas ielu;

•

demontēts vecais pārvads pār dzelzceļu Slāvu ielā un turpināta otra jaunā pārvada būvniecība pār dzelzceļu.

9.3. attēls

Kā arī Dienvidu tilta 3. kārtas (Zemgales virziena maģistrālā transporta mezgla) posmu būvniecība, t.sk.:

Avots: Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.
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•

apbraucamā ceļa izbūve pie Ziepniekkalna ielas;

•

pabeigta pazemes komunikāciju izbūve Ziepniekkalna ielā.

Tūlītējais solis Uzlabot luksoforu sistēmu
Pēc 2010. gada datiem Rīgas pilsētā kopumā luksofori ir 324 ielu krustojumos un regulējamās gājēju pārejās. Pārskata gadā četras neregulējamas gājēju pārejas aprīkotas ar luksoforiem: Lielirbes ielā pie Remtes ielas (par privātuzņēmuma līdzekļiem), Elizabetes ielā pie
Skolas ielas, Kalpaka bulvārī pie Reimersa ielas, Raiņa bulvārī pie Reimersa ielas, kā arī 12
vietās veikti luksoforu remontdarbi. Brīvības ielas un Dzirnavu ielas krustojumā, Brīvības ielas
un Elizabetes ielas krustojumā, Brīvības ielas un Ģertrūdes ielas krustojumā, Brīvības ielas
un Lāčplēša ielas krustojumā, Brīvības ielas un Stabu ielas krustojumā ir uzstādīti luksofori
uz gaismas emisijas diožu bāzes, kas ļauj autovadītājam skaidri redzēt luksofora signālus
arī spilgtas saules gaismas apstākļos. Miera, Aristida Briāna un Tallinas ielu krustojumā,
Uzvaras bulvāra, Slokas ielas un Raņķa dambja krustojumā, Brīvības, Matīsa un Miera ielu
krustojumā, Brīvības, Senču un Pērnavas ielu krustojumā ir uzstādīti luksofori uz gaismas
emisijas diožu bāzes, kā arī nomainītas luksoforu statnes un signālkabeļi. Kārļa Ulmaņa un
Vienības gatvju krustojumā, Maskavas ielas un Prūšu ielas krustojumā ir mainītas satiksmes
organizācijas shēmas un uzstādīti luksoforu sarkanās gaismas indikatori.40

ģistrāles – Viestura – Meža prospekta satiksmes pārvada būvniecību. Ar ES līdzfinansējuma
palīdzību izbūvēts arī veloceliņš Centrs – Berģi.
Secinājumi
Nozare ir kapitālietilpīga, tamdēļ uzlabojumi var notikt pakāpeniski vairāku gadu garumā,
jo, kā parāda iedzīvotāju veiktā aptauja – uzlabojumi ir redzami un novērtēti no iedzīvotāju
puses, tomēr pašvaldībai vēl ir daudz darāmā šajā sfērā. Turklāt pozitīvi ir vērtējamas privāto
partneru iniciatīvas satiksmes uzlabošanai pilsētā.
Nozīmīga ir arī sabiedriskā transporta kustību maršrutu optimizācija, ko pēdējos gados īsteno
Rīgas pilsētas pašvaldībā, pagarinot maršrutus, pārskatot dublējošos maršrutus u.c.
Joprojām Rīgā aktuāli ir sastrēgumi, kas īpaši aktualizējas, sākoties mācību laikam septembrī. Būtu noderīgi izvērtēt iespēju ieviest īpašus autobusus, kas noteiktos laikos un maršrutos
ved bērnus uz un no skolas. Tādejādi tiktu mazināti sastrēgumi un tiktu uzlabota gaisa kvalitāte pilsētā, ja, piemēram, 30 bērnus uz skolu vestu 1 autobuss, nevis 30 automašīnas.

Tūlītējais solis Izbūvēt veloceliņu Centrs - Berģi
Nozares eksperta viedoklis
2010. gadā Rīgā gandrīz pabeigta veloceliņa Centrs–Berģi būvniecība, kuru līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (būvniecība tika uzsākta 2009. gada nogalē). Tas ir līdz
šim nozīmīgākais lietišķās velosatiksmes infrastruktūras projekts Rīgā, jo plānotā veloceliņa
maršruts ved cauri blīvi apdzīvotai, funkcionāli un ekonomiski aktīvai pilsētas daļai un savieno vairākas nozīmīgas pilsētas apkaimes kā Rīgas vēsturisko centru, Teiku, Šmerli, Juglu un
Berģus. Veloceliņš Centrs–Berģi ir 14 kilometrus garš, un tas ir Eiropas nozīmes veloceliņu
tīkla maršruta EuroVelo10 posms Rīgas teritorijā.
Budžets
Galvaspilsētā transporta nozarei izlietotais pašvaldības pamatbudžeta finansējums 2010.
gadā bija 96,5 milj. Ls, kas ir par 17,5% vairāk nekā 2009. gadā. Nozarei atvēlētie līdzekļi,
galvenokārt, tika izlietoti, lai nodrošinātu kvalitatīvus un mūsdienīgām prasībām atbilstošus
sabiedriskā transporta pakalpojumus un veiktu satiksmes organizācijas pilnveidošanu.
ES līdzfinansējums
Mērķa ietvaros 2010. gadā tika īstenoti 3 ES līdzfinansēti projekti ar kopējo finansējumu
14,2 miljoni latu. Finansiāli ietilpīgākais projekts saistīts ar pilsētai nozīmīgo Austrumu ma40

Baiba Bicēna, Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” vides pieejamības eksperte
Dzelzceļa stacijās – gan Centrālajā, gan citās – trūkst nojumīšu, peroni ir atklātās vietās.
Tas pats Rīgas autoostā – kanāla pusē nav nojumītes, kas lietus laikā pasažierus pasargā no
lietus. Turklāt pietrūkst arī sabiedriskā transporta maršrutu shēmu pieturvietu nojumītēs, kur
ziņojumu dēļa vietu aizņem tikai reklāmas.
Lidostā, autoostā un dzelzceļa stacijā būtu vēlams novietot liela izmēra, krāsainas Rīgas kartes (un mazākas arī citās Rīgas vietās) ar aplīti, kurš norāda „Jūs atrodieties šeit”.
Neskaidra ir dzelzceļa integrācija pilsētā. Pilsētas ielās trūkst norāžu uz tuvākajām dzelzceļa
stacijām. Lietderīgi būtu Rīgas satiksmes mājas lapā iekļaut arī vilcienu kustības sarakstu, un
iezīmēt maršrutu shēmu kartē – vismaz Rīgas vai pašu tuvāko novadu robežās.
Pozitīvi jāvērtē zemās grīdas tramvaju ienākšana pilsētā, kurus cilvēki ar kustību traucējumiem jau paspējuši novērtēt. Rīgas satiksmes mājas lapā būtu lietderīgi ievietot to kursēšanas laiku, piemēram, Vācijas pilsētā pieturvietā pie dažiem atiešanas laikiem pievienots burts
R, kas nozīmē ratiņkrēsls.

Rīgas domes Satiksmes departamenta gadagrāmata 2010. gadā
2010. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un
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2010. gadā 3. grupas redzes un dzirdes invalīdiem tika dota iespēja tramvajos, trolejbusos
un autobusos braukt bez maksas. Pozitīvi, taču šī diezgan pēkšņā, priekšvēlēšanu gaisotnē
ieviestā reforma izraisīja neizpratni citos 3. grupas invalīdos, kuriem līdz tam nebija (un arī
tagad nav) ne 75 %, ne 50 % un pat ne 25 % atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā.
Lai turpinātu īstenot sabiedriskā transporta prioritāti pilsētā, jaunizveidotās maģistrālās ielās
vai pārvados, līdz ar to atklāšanu, būtu jābūt izstrādātam arī jaunam sabiedriskā transporta
maršrutam pa to – varbūt samazinot reisu skaitu citos tuvumā esošajos maršrutos.
Beidzot tika sagaidīta velosipēdu nomas punktu ienākšana pilsētā (2010. gadā bez BalticBike
bija manāms vēl kāds riteņu iznomātājs). Piezīme: dažu citu valstu pilsētās tiek piedāvāta
lielāka riteņu modeļu izvēle: vīriešu, sieviešu, arī skrejriteņi, u.tml. Iepriecinoša ir veloceliņu
izbūve un sabiedriskā transporta joslu parādīšanās Rīgas ielās.
9.1. tabula
Stratēģiskā mērķa „Ērti un ātri sasniedzama pilsēta” rādītāji
Rādītājs

Datu
avots

Ar pilsētas sabiedrisko
transportu (autobuss,
trolejbuss, tramvajs, maršruta
taksometri) pārvadāto
pasažieru skaits, milj.
Pašvaldības ielu garums

Kopējais pārvadāto pasažieru
skaits no visām Latvijas
dzelzceļa stacijām uz Rīgas
teritorijā esošajām un otrādi
(miljonos)

Tendence
Novērtējums
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⇧

Iepriekšējo periodu vērtības, gads

Satiksmes
departaments
LR
Centrālā
statistikas
pārvalde
AS
Pasažieru
vilciens

Pieaugums ar
pozitīvu vērtējumu

Tendence
pret
iepriekšējo
gadu

2006

2007

2008

2009

2010

308,5

290

257

170

143,9

2006

2007

2008

2009

2010

1073

1142

1142

1142

1229

2006

2007

2008

2009

2010

27

27

26,4

21,2

20,5

⇩

Samazinājums ar
pozitīvu vērtējumu

⇧

Pieaugums ar
negatīvu vērtējumu

Tendence
pret
iepriekšējo
gadu vidējo
rādītāju

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
virziens
Pieaug

⇩
⇧

⇩
⇧

Pieaug

Pieaug

⇩

⇩

⇩

Samazinājums ar
negatīvu vērtējumu
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M10
M10 ZAĻA PILSĒTA AR LABU VIDES KVALITĀTI
Kvalitatīva un līdzsvarota pilsētvide ir viens no pilsētas attīstības pamatmērķiem. Mērķa
īstenošanai ir nepieciešama esošo dabas vērtību saglabāšana, kā arī degradētās vides atjaunošana un pilnveidošana.
Pilsētas ekonomiskā attīstība ir jāskata ciešā kontekstā ar vides kvalitātes saglabāšanu un
uzlabošanu, jo, diemžēl, ekonomikai strauji attīstoties, negatīvā ietekme uz vidi pastiprinās
un līdz ar to pasliktinās vides kvalitāte.
Rīga atrodas unikālā vietā – pilsētai ir daudz ūdensmalu, liels parku un dārzu īpatsvars, taču
Rīga vienlaicīgi ir arī ostas pilsēta un transporta maģistrāļu krustpunkts vietējā, valstiskā un
arī Eiropas līmenī, līdz ar to šo dažādu interešu sabalansēšanai ir jāvelta daudz uzmanības
un resursu.
Gaisa piesārņojumu pilsētā, galvenokārt, rada transports, kā arī rūpniecības sektors un siltumenerģētikas objekti. Galvenie trokšņa avoti – autosatiksme, īpaši maģistrālās ielas, dzelzceļa un tramvaja satiksme un lidosta.
Iedzīvotāju aptaujas rezultāti, liecina, ka iedzīvotāji lielākoties ir bijuši apmierināti ar kanalizācijas pieejamību mājvietā (86,3%), dabas vides daudzumu un kvalitāti apkaimē (80,1%) un
Rīgā kopumā (81,4%), kā arī ar trokšņa līmeni mikrorajonā/apkaimē naktī (74,6%) (10.1.attēls). Aptaujas datu salīdzinājums ar 2007. un 2008.gadu liecina, ka šogad mērķis „Tīra un
zaļa pilsētvide” vērtēts atzinīgāk. Jāatzīmē, ka 2010.g. apmierinātība ar visiem aspektiem ir
bijusi lielāka nekā iepriekš veiktajos pētījumos.
Iedzīvotāju vērtējums liecina, ka ar dabas vides daudzumu un kvalitāti apkaimē vairāk neapmierināti ir Maskavas forštates, Vecpilsētas, Bolderājas un Centra iedzīvotāji, bet visatzinīgāk
vērtējuši respondenti Zolitūdē, Dreiliņos, Ziepniekkalnā un Mežaparkā. Pozitīvo vērtējumu
par gaisa kvalitāti apkaimē biežāk sniedza Dreiliņu, Juglas, Zolitūdes un Mežaparka iedzīvotāji, savukārt salīdzinoši kritisks viedoklis ir Brasas, Grīziņkalna, Bolderājas, Vecmīlgrāvja,
Sarkandaugavas, Vecpilsētas, Centra un Maskavas forštates iedzīvotājiem.
Pēc 2010. gada aptaujas rezultātiem rīdzinieki (24%) pie „labajām lietām”, panākumiem,
ko viņi ievērojuši pilsētā pēdējā gada laikā, minēja dažādus jautājumus , kas saistīti ar vides
jomu – Rīga kļuvusi sakoptāka, tīrāka (14%) un lielāka uzmanība tiek pievērsta parku, zaļās
zonas sakārtošanai, uzturēšanai (11%), savukārt 10% rīdzinieku norādīja uz nepieciešamību

veikt uzlabojumus vides jomā – izskanēja aicinājums vairāk sakopt pilsētu (4%) un paplašināt zaļo zonu (3%).41
10.1. attēls
Iedzīvotāju apmierinātība ar tīrību un vides kvalitāti Rīgā

Vides stratēģijas un rīcības programmas izstrādes ietvaros veikts statistikas datu kvalitatīvs
un kvantitatīvs apkopojums. Notikusi atbildīgo institūciju un ieinteresēto pušu sanāksme par
Rīgas vides programmas 2011.-2017. gadam satura koncepciju. Darbs pie Vides stratēģijas
un rīcības programmas norisinājās ES projekta EcoRegion ietvaros.
Prioritāte Ieviest trokšņu samazinājuma rīcības plānu
Rīgas pilsētas trokšņa samazināšanas rīcības plāns 2010. gadā tika izstrādāts un gada nogalē virzīts saskaņošanai.
Prioritāte Izveidot mūsdienīgi aprīkotu dzīvnieku patversmi Rīgā, kas būtu viegli sasniedzama rīdziniekiem
Tehniskais projekts objektam „Dzīvnieku patversmes jaunbūve Sila ielā b/n” ir akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē 2009. gada 6. oktobrī. Projekta realizācija ir atkarīga no finanšu līdzekļu pieejamības.
Tūlītējais solis Tamponēt pamestos urbumus
Projekta „Neizmantojamo urbumu tamponēšana” ietvaros tamponēti 2 bezsaimnieka ūdensapgādes urbumi uz pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemes gabala.
Tūlītējais solis Izstrādāt jaunu rīcības programmu gaisa kvalitātes uzlabošanai
Sagatavots esošās gaisa kvalitātes Rīgā novērtējums (laika periodam no 2004.-2009. gadam). Izstrādāta Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas programma 2011.-2015. gadam,
ietverot situāciju modelēšanu42.

Avots: Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS, 2010.g. maijs-jūnijs.
Lai īstenotu mērķi, pilsēta definēja četras prioritātes un trīs tūlītējos soļus. Darbības notika
trīs prioritāšu ietvaros, un visu izvirzīto tūlītējo soļu ietvaros. Darbība nenotika prioritātes
Ieviest energoefektīvu apgaismojumu sabiedriskajās ēkās un pilsētas ielās ietvaros.

Plašsaziņas līdzekļiem sniegta informācija par Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas programmas 2011.-2015. gadam mērķiem, uzdevumiem un tajā paredzētajiem pasākumiem gaisa
kvalitātes uzlabošanai.
Tūlītējais solis Klasificēt Rīgas dabas un apstādījumu teritoriju un juridiski nostiprināt to
statusu

Prioritāte Izstrādāt Vides stratēģiju un rīcības programmu

Ar Rīgas domes lēmumiem apstiprināti valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides nozarē nepieciešamie Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamie īpašumi (publiskie apstādījumi – parki,

41
Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldību indikatoru”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.
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Apstiprināta Rīgas domē 2011. gada jūnijā.
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skvēri, attīstības teritorijas iedzīvotāju rekreācijai un dzīvesveida uzlabošanai, meži, ūdens
teritorijas un tām piegulošās teritorijas, atkritumu saimniecības objekti).

Nozares eksperta viedoklis
Kristīna Veidemane, vides eksperte, projektu vadītāja, biedrība „Baltijas vides forums”

Budžets
2010. gadā izdevumiem vides aizsardzībai no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta un
investīciju līdzekļiem novirzīti 917,0 tūkstoši latu. Nozarei atvēlētie
līdzekļi izlietoti galvenokārt, lai nodrošinātu vides aizsardzības, t.sk. vides kvalitātes uzlabošanas, pasākumus.43
ES līdzfinansējums
Mērķa ietvaros 2010. gadā tika īstenoti 10 projekti par kopsummu 15,3 miljoni latu. Pie
nozīmīgākajiem projektiem minama energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas pilsētas izglītības iestādēs, kā arī projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rīgā” III fāzes īstenošana.

Rīgas pilsētas noteiktie uzdevumi ir lielā mērā saistīti ar Eiropas Savienības prasībām par
atbilstošu vides rādītāju sasniegšanu un uzturēšanu gaisa, trokšņa, ūdens un radīto atkritumu
jomā. Tāpēc 2010. gadā cilvēka resursi tika veltīti programmu un plānu izstrādei, lai uzlabotu gaisa kvalitāti un samazinātu trokšņa ietekmi uz cilvēka veselību. Turpmākajos gados ir
jāatvēl attiecīgie finanšu līdzekļi, lai plānotās rīcības tiktu arī realizētas un situācija uzlabotos
arī dzīvē. Tam ir nepieciešamas gan ciešas sadarbības starp dažādām Rīgas domes struktūrvienībām un institūcijām, gan sabiedrības ikdienas ieradumu maiņa, izmantojot sabiedriskā
transporta pakalpojumus.
Papildus veicamajiem pamesto ūdens urbumu tamponēšanas darbiem, ūdens kvalitātes jautājumi pilsētā ir atkarīgi no tā, kā darbojas kanalizācijas ūdeņu savākšanas un attīrīšanas
ietaises, no kurām notekūdeņi tiek novadīti vidē. Tāpēc būtiski ir turpināt kanalizācijas tīklu
paplašināšanas programmu, pieslēdzot ēkas centralizētām sistēmām, kā arī nodrošināt, ka
nenotiek noplūdes no vietējām kanalizācijas nosēdakām.

Secinājumi
Rīga vienmēr ir centusies sabalansēt pilsētas attīstību ar vides kvalitātes nodrošināšanu. Un
tā tas ir arī šobrīd. Blakus transporta infrastruktūras attīstīšanai tiek veikti pasākumi trokšņa
samazināšanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai pilsētā. Pilsēta maksimāli cenšas saglabāt
dabas un apstādījumu teritoriju platības, vienlaicīgi rekultivējot piesārņotās teritorijas t.sk.
attīrot izgāztuves.
Iedzīvotāji vienmēr būs pirmie, kas pamanīs dažādas nepilnības pilsētas attīstībā. Iedzīvotāju
aptauja liecina, ka Rīgas iedzīvotāji lielākoties ir apmierināti ar dabas un pilsētvides kvalitāti
pilsētā.
Rīga ir ūdeņiem bagāta pilsēta, tomēr šis potenciāls tiek nepietiekami izmantots un iedzīvotājiem ir problemātiski piekļūt ūdenstilpēm. Būtu nozīmīgi aktualizēt šo jautājumu un veidot
kvalitatīvas atpūtas vietas pie ūdeņiem, kā, piemēram, Ķengaragā izveidotā Daugavas promenāde.
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Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2010
2010. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un
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Rīgā joprojām nav manāms būtisks progress atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanā. Atkritumi galvenokārt nonāk apglabāšanas poligonā un nevis tiek nodoti otrreizējai
pārstrādei.
Rīga var lepoties ar zaļi zilas pilsētas tēlu. Tā ir bagāta ar ūdens resursiem un parkiem, mežiem un citiem apstādījumiem, kur, no vienas puses, ir nepieciešams saglabāt dabas vērtības
un labu vides stāvokli, bet, no otras puses, iedzīvotāji var pavadīt brīvo laiku. Kā jau iedzīvotāji ir novērtējuši, tad centrā un tā tuvumā esošie dārzi un parki ir uzturēti labā stāvoklī, tomēr
problēma paliek ar citām teritorijām, īpaši pagalmiem, neapsaimniekotiem privātīpašumiem.
Rīdziniekiem aktuāls ir jautājums par pieejamību ūdens objektiem un to izmantošanu atpūtai. Izmantojot Rīgas Vides aizsardzības fonda līdzekļus, ir veikti dabas aizsargājamo teritoriju
uzturēšanas darbi, tādējādi nodrošinot atsevišķu vērtīgu biotopu saglabāšanu.
2010. gadā uzsāktais darbs pie Rīgas Vides programmas 2011.-2017. gadam visaptveroši
vērtēs vides risināmos jautājumus un uzdevumus vidējam termiņam. Jaunajai programmai
svarīgi ir ne tikai izvirzīt neatliekamos darbus, bet sakārtot vides pārvaldības aspektus, precīzi nosakot atbildības jomas un funkcijas par visām vides jomām.
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10.1. tabula

M11 DROŠA PILSĒTVIDE

Stratēģiskā mērķa „Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti” rādītāji
Rādītājs

Datu avots Iepriekšējo periodu vērtības, gads

Gaisa kvalitāte
pilsētā: Reižu skaits,
kad tiek pārsniegta
direktīvā pieļaujamā
robežvērtība
piesārņojumam ar
cietajām daļiņām
PM10
Vides piesārņojums
ar troksni: To
iedzīvotāju daļa
(%), kas naktī
pakļauti par 55Db (A)
lielākam troksnim
Līdzsvarota zemes
lietošana pilsētā:
Aizsargājamo
dabas teritoriju
īpatsvars (%);
5 dabas liegumi
un Piejūras dabas
parks)
Sašķiroto atkritumu
daudzums (tūkst.t.)

RD Mājokļu
un vides
departaments

Tendence
Novērtējums

RD Mājokļu
un vides
departaments
RD Mājokļu
un vides
departaments

RD Mājokļu
un vides
departaments

⇧

Pieaugums ar
pozitīvu vērtējumu

Tendence
pret
iepriekšējo
gadu

Tendence
pret
iepriekšējo
gadu vidējo
rādītāju

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
virziens
Nepārsniedz

2006

2007

2008

2009

2010

80

87

69
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30

2006

2007

2008

39

39

39

⇩

⇩

⇨

⇨
Saglabājas

2004

2005

2006

2007

6,07

6,07

6,07

6,07

⇨

2004

2005

2006

2007

2008

26 540

28 447

24 182

24 264

24 375

⇩

Samazinājums ar
pozitīvu vērtējumu

⇧

Pieaugums ar
negatīvu vērtējumu

⇧
⇩

Samazinājums ar
negatīvu vērtējumu

⇨
⇩

Viens no galvenajiem pilsētas pārvaldes uzdevumiem ir radīt drošu pilsētvidi, ko iespējams
panākt attīstot gājējiem, transportam un velosipēdistiem paredzēto ceļa infrastruktūru. Savukārt visaptverošas videonovērošanas sistēmas izveide ir būtisks priekšnoteikums noziedzības profilaksē.
Pašvaldības kompetencē ir radīt priekšnosacījumus labākas un drošākas pilsētvides veidošanai – gan uzlabojot apgaismojumu, gan īstenojot dažādas sociālās programmas, gan veicinot
diskusiju pilsētas iedzīvotāju vidū u.c. Arvien nozīmīgāk ir veikt preventīvus pasākumus,
nevis cīnīties ar sekām. Piemēram, lai novērstu kāpšanu vanšu tiltā, kas ir riskants pasākums
gan pašam kāpējām, gan rada satiksmes problēmas Rīgā, vantis tika noklātas ar speciālu
krāsu, kas veido biezu, slidenu, lipīgu un nežūstošu pārklājumu un saglabā savas īpašības arī
pie ekstremālām gaisa temperatūras svārstībām.
Viens no aktuāliem aspektiem, ko izvirza arī ministrijas ir kā alternatīva dažādiem dārgiem
sociāliem pakalpojumiem un drošībai – ideja par kaimiņu solidaritātes attīstīšanu. Pašvaldības loma būtu veicināt šādu diskusiju attīstīšanu, it īpaši apkaimju līmenī.
Rīgai kļūstot populārākai kā tūrisma vietai, ik gadu tiek sodītas ārvalstu personas, lielākoties,
Somijas, Lielbritānijas un Vācijas valstu pilsoņi44.

Palielinās

⇨

Nav notikušas
izmaiņas

Kā liecina 2010. gada iedzīvotāju aptaujas45 rezultāti, uz jautājumu „Cik apmierināts Jūs
esat ar šādām jomām Rīgā: Personiskā (un mājokļa) drošība?”, 44,9% ir atbildējuši, ka ir
apmierināti, savukārt neapmierināti ir 48,9% rīdzinieku. Iegūtie dati liecina, ka situācija ar
katru gadu pasliktinās – attiecībā pret 2008. gadu apmierināto iedzīvotāju īpatsvars ir samazinājies par 2,3%, pret 2007. gadu par 5,7%.
Analizējot respondentu atbildes dažādās sociāldemogrāfiskajās grupās, iezīmējās tendence, ka nedrošāk jūtas rīdzinieki vecumā no 35-44 gadiem un no 55-64 gadiem, latviešu
valodā runājošie, mājsaimnieces (vai sievietes bērna kopšanas atvaļinājumā), ar zemiem
ienākumiem. Salīdzinot vidējos vērtējumus par iedzīvotāju personisko un mājokļa drošību,
var konstatēt, ka visnedrošāk jūtas Avotu, Ķengaraga, Ziepniekkalna un Daugavgrīvas iedzī
votāji.
LETA
Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.
44
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11.1. attēls
Iedzīvotāju apmierinātība ar personisko drošību Rīgā

Prioritāte Nodrošināt pilsētas apgaismojumu
2010. gadā tika nodrošināta visu 45 tūkstošu gaismekļu degšana pilsētā. Savukārt pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanas programmas ietvaros pārbūvēts ielu apgaismojuma tīkls objektam „Pulkstenis” Lāčplēša un F. Sadovņikova ielas krustojumā.46
Papildus ekspluatācijas darbiem 2010. gadā paveikts arī 8 avārijas stāvoklī esošu ielu atsevišķu posmu daļējs kapitālais remonts, neveicot šo posmu apakšzemes kabeļu nomaiņu
– Slokas, Zvanu, Ļermontova, Lielvārdes, Cēres, Zaļenieku, Dārzciema ielā un Visbijas prospektā. Ierīkots gājēju celiņa apgaismojums Daugavas promenādē un izbūvēts apgaismojums
bērnu rotaļu laukumā Kaņiera ielā.

Avots: Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.

2010. gada aptaujas dati parāda, ka 14% respondentu pie pirmām kārtām risināmajām
problēmām Rīgā norādīja uz nepieciešamību risināt ar sabiedrisko kārtību un drošību saistītās problēmas. Respondenti biežāk minējuši atbildes, kas saistītas ar policijas darba uzlabošanu (3%), narkomānijas problēmām (2%), suņu, kaķu turēšanu, klaiņojošajiem dzīvniekiem
un dzīvnieku patversmēm (2%).
Lai īstenotu mērķi „Droša pilsētvide” pašvaldība definēja divas prioritātes un vienu tūlītējo
soli. Darbības tika veiktas gan prioritāšu, gan tūlītējā soļa ietvaros.
Prioritāte Paplašināt videonovērošanas tīklu
Katru gadu tiek uzstādītas jaunas kameras, arī turpmākajos gados plānots videonovērošanas
kameru skaitu palielināt, aptverot arvien lielākas teritorijas, kas tiek novērotas. 2010. gadā
videonovērošanas tīklu paplašināšana un pilnveidošana tika veikta noslēgto līgumu un pieejamā finansējuma apjomā. Jaunas novērošanas kameras uzstādītas sekojošās vietās: Šķūņu
ielā 11, Tirgoņu ielā 13, Bīskapa gātē 2, Akmens tilta satiksmes balstā, Vaļņu un 13. janvāra
ielu krustojuma satiksmes balstā un Kaļķu ielā 2. Papildus 2010. gadā Rīgas Pašvaldības policijai tika nodrošināti sakaru kanāli ar jauniem video objektiem: Vāgnera ielā 5 un Grēcinieku
ielā 11 (Kungu un Grēcinieku ielu krustojums).
Aktivitātes prioritātes ietvaros veiktas arī uzdevuma U11.7 ietvaros (Skat. pielikumā pie uzdevumu apraksta).

Pārskata gadā tika pabeigti Rīgas centra parku zonas kanālmalas teritorijas dekoratīvā apgaismojuma izbūves darbi un tika veikta Akmens tilta dekoratīvo apgaismes balstu rekonstrukcija.47

Tūlītējais solis Palielināt policistu skaitu uz ielām
2010. gadā piešķirts papildus finansējums papildus policistu darba uzsākšanai un nodrošināšanai Dreiliņu mikrorajonā, kā arī papildus darba vietām sabiedriskās kārtības nodrošināšanai sabiedriskajā transportā.
Budžets
2010. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība no Rīgas pilsētas pamatbudžeta un speciālā budžeta
sabiedriskās kārtības un drošības mērķiem izlietoja 8 179,7 tūkstošus latu. No tiem pamatbudžetu veido policijas darbībai izlietotie 8 141,3 tūkstoši latu un 38,4 tūkstoši latu izlietoti
iepriekš neklasificētiem sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumiem.48
ES līdzfinansējums
Mērķa Droša pilsētvide ietvaros 2010. gadā netika realizēts neviens projekts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
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Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” 2010. gada publiskais pārskats
turpat
Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2010

Secinājumi
Drošības pasākumu uzturēšana un ieviešana Rīgā ir nepārtraukts process. Arī turpmāk videonovērošanas kameras plānots uzstādīt vietās, kur pulcējas daudz cilvēku, piemēram, pilsētas
parkos, kā arī pastiprinātu uzmanību pievēršot bērnu drošībai, nodrošinot videonovērošanu
pie bērnu un jauniešu interešu, sporta un kultūras izglītības iestādēm, kā arī pirmsskolas
izglītības iestādēm.

Lai diennakts tumšajā laikā būtu ātrāk atrodami vajadzīgie nami „guļamrajonos”, vismaz ielu
krustojumos vajadzētu vairāk norāžu vai shēmu, kurā virzienā kurš korpuss atrodas.
11.1. tabula
Stratēģiskā mērķa „Droša pilsētvide” rādītāji
Rādītājs

Datu Iepriekšējo periodu vērtības, gads
avots

Noziedzīgu
nodarījumu
skaits uz
10 000
iedzīvotājiem
Ceļu
satiksmes
negadījumu
skaits
pilsētas
robežās
Ceļu
satiksmes
negadījumos
ievainoto
skaits
Ceļu
satiksmes
negadījumos
bojā gājušo
skaits

CSP

Drošība ir cieši saistīta ar izglītību un iedzīvotāju kultūras līmeni. Nozīmīgas ir informatīvās
un pamācošās mācības skolās par drošību uz ielas, mājās u.c. Kā arī augot iedzīvotāju kultūras līmenim, noziedzības līmenim ir tendence samazināties.
Nozares eksperta viedoklis
Baiba Bicēna, Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” vides pieejamības eksperte
Pozitīvi vērtējama videokameru uzstādīšana. Lai būtu lielāka drošība uz ūdeņiem, nepieciešams ne tikai palielināt glābēju skaitu, bet arī labiekārtot daudzās „neoficiālās” pludmales,
attīrot krastmalu un atbrīvojot ūdeni no niedrēm un dūņām. Šo peldētavu tuvumā varētu arī
uzstādīt videokameras, vismaz vasaras sezonā. Turklāt, uzstādot kameras populārāko „copes” vietu tuvumā, varētu novērot arī zemledus makšķerniekus.
Pozitīvi vērtējama arī policijas uzticības telefona ieviešana, taču par to ir maz informācijas.
Iespēja sekot policijas darbam Twitter un Youtube portālā arī liecina par iešanu līdzi laikam.
2010. gadā Vanšu tilta vantis tika pārklātas ar biezu, lipīgu krāsu, taču zināms, ka 2011.
gadā tas netraucēja kādam ekstrēmu sajūtu baudītājam tur atkal uzrāpties. Jautājums, cik
efektīvs bijis šis pārklājums?
Lai tūristi un citi nenokārtotu savas dabiskās vajadzības pie Brīvības pieminekļa un citās šim
nolūkam neparedzētās vietās, būtu jāpalielina ne tikai tualešu skaits, bet arī redzamās vietās
jāizvieto norādes, kur tuvākās publiskās tualetes atrodas.

Tendence
Novērtējums

Tendence
pret
iepriekšējo
gadu

Tendence
pret
iepriekšējo gadu
vidējo
rādītāju

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
virziens
Samazinās

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

350

275

357

349

349

362

317

⇩

⇩

CSDD

Samazinās
2004
26 211

2005

2006

21019* 16183*

2007

2008

2009

2010

17848

14014

8652

9043

⇧

⇩

CSDD

Samazinās
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2404

2161

2123

2331

1932

1489

1632

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

91

66

70

70

46

39

32

⇧

⇩

CSDD

Samazinās

⇧
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Samazinājums ar
pozitīvu vērtējumu

⇧

Pieaugums ar
negatīvu vērtējumu

⇩

⇩

⇩

Samazinājums ar
negatīvu vērtējumu

Dažviet pilsētas centrā novērojams, ka zaļais signāls luksoforā deg tikai 7 sekundes, kas der
veselam, ātri ejošam cilvēkam, bet var sagādāt problēmas cilvēkiem ar kustību traucējumiem
vai senioriem. Turklāt apgaismojumu (arī ceļa zīmes, utt.) dažviet aizsedz koku lapas un ne
vienmēr visu, ko vajag, var saredzēt. Daudzās vietās joprojām ietvju apmales ir pārāk augstas, kas traucē pārvietoties.
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M12
M12 PILSĒTA AR KVALITATĪVU MĀJOKLI

12.1. attēls
Iedzīvotāju apmierinātība ar mājokļu piedāvājumu un kvalitāti pilsētā

Stratēģijā izvirzītais mērķis ir veicināt finansiāli pieejamu mājokļu piedāvājumu pilsētā,
nodrošināt sociālo mājokļu celtniecības programmas, kā arī veicināt dzīvojamo ēku modernizāciju
Pašreizējā situācija Rīgā liecina, ka liela daļa esošā dzīvojamā fonda ir salīdzinoši novecojusi,
turpretim daudzas no jaunuzceltajām daudzdzīvokļu ēkām ir neapdzīvotas, turklāt daudzu jauno dzīvojamo ēku kvalitāte ir vērtējama visnotaļ kritiski. Nekustamā īpašuma tirgus dalībnieki
– uzņēmēji, attīstītāji un iedzīvotāji ir palikuši piesardzīgāki un, izvēloties iegādāties jaunu
mājokli, vairāk ieņem nogaidošu pozīciju. Lai gan pēdējā gadā ir vērojams cenu pieaugums
nekustamajiem īpašumiem – Rīgas sērijveida dzīvokļu vidējā cena palielinājās par 5,8%49,
tomēr cenas vēl ir salīdzinoši augstas attiecībā pret reālajiem iedzīvotāju ienākumiem.
Starp 2010. gada prioritātēm Rīgas pašvaldība tika izvirzījusi pašvaldības dzīvojamā fonda
paplašināšanu – jauno dzīvojamo māju būvniecību un iegādi, ja ēkas būs piemērotas. Jauno
māju īres dzīvokļi tiek izīrēti personām, kuras reģistrējas pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktais pētījums 2010. gada maijā –
jūnijā liecina, ka 40,6% rīdzinieku ir apmierināti ar mājokļu piedāvājumu Rīgā, 25,3% nav
apmierināti, bet 33,5% nespēja atbildēt uz šo jautājumu. Salīdzinot 2010. gada aptaujas
rezultātus ar 2007. un 2008. gada aptauju datiem, var redzēt, ka situācija ar katru gadu uzlabojas. Savukārt ar mājokļu kvalitāti ir apmierināti 35,8% respondentu, 30,8% nav apmierināti un 33,4% nespēja atbildēt uz šo jautājumu. Salīdzinot rīdzinieku vidējos vērtējumus par
apmierinātību ar mājokļu kvalitāti, var konstatēt, ka šogad tā ir augstāka nekā 2008. gadā
(30,4%), bet zemāka nekā 2007. gadā (36,1%)50 (12.1. attēls).

Avots: Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.

Mērķim „Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli” ir izvirzītas 3 prioritātes un 2 tūlītējie soļi, darbības
notika 4 no tām. Aktivitātes netika veiktas tūlītējā solī - Veikt aptauju par iedzīvotājiem
piemērotāko mājokļu tipu.
Prioritāte Paplašināt pašvaldības dzīvojamo fondu

Pēc aptaujas datiem apkaimju griezumā kritisku vērtējumu par mājokļu piedāvājumu Rīgas
pilsētā kopumā biežāk sniedza iedzīvotāji no Ķengaraga, Ziepniekkalna, Zasulauka un Brasas, savukārt pozitīvu vērtējumu biežāk sniedza Šampētera, Āgenskalna, Juglas, Pleskodāles
un Torņakalna iedzīvotāji. Pozitīvāk mājokļu kvalitāti Rīgas pilsētā kopumā vērtēja Bieriņu,
Iļģuciema, Pētersalas–Andrejsalas, Āgenskalna un Purvciema iedzīvotāji, savukārt kritisku
vērtējumu biežāk sniedza Ķengaraga, Ziepniekkalna, Grīziņkalna, Dzirciema, Brasas un Maskavas forštates iedzīvotāji.
Latio
Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.
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Izpildot 12.11.2010. Rīgas domes lēmumu Nr.2244 „Par dzīvojamo māju Rīgā, Valdeķu ielā
58B iegādi Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībai”, tika izsludināts konkurss
aizņēmumu saņemšanai kredītiestādē, lai nodrošinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rīgā,
Valdeķu ielā 58B iegādi. Šajās ēkās kopā plānoti 110 vienistabas dzīvokļi, 70 divistabu dzīvokļi un 40 trīsistabu dzīvokļi, kuru kopējās izmaksas ir 7,8 miljoni latu.
Prioritāte Izvēlēties ekonomiskāko (saimnieciski izdevīgāko) risinājumu pašvaldības mājokļu nodrošinājumam.

Tika izsludināts konkurss „Sociālo dzīvojamo māju ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma atlase Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībai”. Paredzēts iegādāt ēku ne mazāk kā
ar 100 dzīvokļiem un telpām pakalpojumu nodrošināšanai sociālās mājas iedzīvotājiem.

novecojošo ēku savlaicīgu renovēšanu, gan avārijas situācijā esošo ēku savlaicīgu likvidēšanu. Turpretim, lai neveicinātu jaunu degradētu objektu veidošanos, svarīgi būtu veicināt
neapdzīvoto jaunbūvju izmantošanu atbilstoši funkcijām vai pat mainot funkciju atbilstoši
Rīgas attīstības plānā paredzētajai atļautajai izmantošanai.

Prioritāte Paaugstināt dzīvojamo māju energoefektivitāti
2010. gadā prioritātes ietvaros tika konsultēti iedzīvotāji par māju energoefektivitātes un renovācijas jautājumiem, t.sk. caur masu medijiem, interneta vietnē www.rea.riga.lv, sarakstē,
apmeklējumos, izstādes „Vide un enerģija 2010” laikā, kā arī tika sagatavotas un izplatītas
2000 informācijas lapas „Kā gatavot pieteikumu mājas renovācijai?”.
Tūlītējais solis Aktivizēt dzīvojamo māju siltināšanu ar efektīvām metodēm
Pārskata gadā, lai aktivizētu māju siltināšanu ar efektīvām metodēm un panāktu renovācijas
procesa kvalitātes uzlabošanos, tika organizēti regulāri Energoefektivitātes informācijas centra Lietpratēju diskusiju kluba semināri par ēku renovācijas jautājumiem, kopumā tika noorganizēti 8 šādi semināri. Tāpat tika uzsākta visu dzīvojamo māju, kam tiek veikta renovācija,
fotografēšana renovācijas procesā laikā.
Budžets
2010. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta un investīciju līdzekļiem novirzīti 22 585,6 tūkstoši latu. 2010. gadā 12
pašvaldības īpašumā esošas dzīvojamās mājas tika pievienotas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Minēto darbu veikšanai tika izlietoti 63 319 lati. Tāpat pārskata
gadā par piešķirtajiem līdzekļiem 311 624,64 Ls apjomā tika veikta 28 pašvaldības īpašumā
esošo dzīvokļu renovācija. Renovētie dzīvokļi ir piedāvāti rīdziniekiem, kuri gaida pašvaldības
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā51.
ES līdzfinansējums
2010. gadā mērķa ietvaros īstenošanā bija 2 ES līdzfinansēti projekti par kopējo summu
365,6 tūkstoši latu. ES līdzfinansēto projektu ietvaros tika veikta sociālo māju siltināšana un
dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana.
Secinājumi
Nozīmīgi būtu veikt aktivitātes dzīvojamā fonda uzlabošanai un attīstīšanai, kas ietver gan
51
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Pašlaik Rīgā pastāv situācija, ka dzīvojamais fonds vidēji uz vienu iedzīvotāju ir 25,7 m2, kas
ir ievērojami mazāk, nekā, piemēram, Skandināvijā, turklāt liela daļa dzīvojamā fonda ir salīdzinoši novecojusi. Līdz ar to teorētiski pastāv nepieciešamība jaunu mājokļu būvniecībai,
lai iedzīvotājiem būtu iespēja pārcelties uz plašākām dzīves telpām, kas atbilst mūsdienu
kvalitātes prasībām. Pēdējos gados norisinājās vērienīgs celtniecības „bums”, kā rezultātā
2007. gadā tika uzcelti 4030 dzīvokļi, 2008. gadā – 3250, 2009. gadā – 1858 un 2010.
gadā – 341. Teorētiski iedzīvotājiem bija iespēja iegādāties jaunus dzīvokļus, tomēr daudzus
dzīvokļus uzpirka spekulanti, cerībā vairot savus ienākumus, savukārt iedzīvotājiem ne vienmēr bija pietiekami līdzekļi jauno dzīvokļu iegādei. Līdz ar to izveidojās situācija, ka daudzi
dzīvokļi ir neapdzīvoti. Paralēli tam krīze ieviesa korekcijas un, kā liecina RD apkopotā informācija – 2011. gadā tika apzināti 452 grausti, no kuriem 42 ir jaunbūves, kuru būvniecība
ir pārtraukta dažādās stadijās. Kopumā 22 jaunbūves tika atzītas par sabiedrisko drošību
apdraudošām. Pašreizējā situācijā, kad daudzas jaunbūves jau veido jaunas degradētas teritorijas un daļa dzīvokļu jaunuzceltajās ēkas ir tukši, ir nopietni jāizvērtē nepieciešamība
jaunu dzīvojamo ēku būvniecībai vai teritoriju transformācijai uz dzīvojamo zonu, kamēr netiks sakārtota esošā situācija mājokļa jomā un atrisināta situācija ar jaunajām degradētajām
teritorijām, kā arī pieņemti lēmumi nolietotā dzīvojamā fonda jautājumos.
Nozares eksperta viedoklis
Inese Tone, Mg.soc.sc.
Katram Rīgas iedzīvotājam būtu nepieciešams labiekārtots dzīvoklis ar ērtībām, taču realitāte
ir tāda, ka ēkas ir novecojušas, prasa regulārus remontus, nav karstā ūdens, dažos dzīvokļos
pat apkure atslēgta. Bieži privātmājās iedzīvotāji ir ķīlnieki, kuriem nav nodrošināta atbilstoša
mājvieta.
Pašvaldība var veicināt jaunu dzīvokļu pieejamību, taču nodrošināt tikai tos, kuriem tie pienākas saskaņā ar saistošajiem noteikumiem. Pārskata gadā tika veikta daudzdzīvokļu mājas
kompleksa būvniecības pirmā kārta Ulbrokas ielā 13, nodrošinot 480 dzīvokļus. Svarīgi bija
izvēlēties ekonomiskāko risinājumu pašvaldības mājokļu nodrošinājumam, tāpēc pašvaldība
iegādājās dzīvojamo māju Valdeķu ielā 58B, arī izsludināts konkurss sociālo dzīvojamo māju
iegādei. Manuprāt, ja esošās jaunbūves var pielāgot pašvaldības vajadzībām, tad ekonomiski
izdevīgāk ir pirkt labu jaunbūvi un pielāgot to.
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Savukārt, tikpat svarīga ir esošo pašvaldības ēku saglabāšana, uzlabošana, remonts, arī pielāgošana personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā. Pēdējā gada laikā pieaugusi iedzīvotāju
aktivitāte māju renovācijai un siltināšanai, jau pieteiktas 30 mājas, renovētas 7. Salīdzinoši
tas norāda, ka cilvēki sāk domāt par koplietošanas telpām un māju apsaimniekošanu, jo
pēdējos gados iedzīvotāji bija diezgan pasīvi.
Kopumā jāsecina, ka iedzīvotāji grib dzīvot Rīgā, iegādājas vai īrē dzīvojamo platību. Pašvaldībai ir uzdevums rūpēties par savu dzīvojamo fondu, tas izslēdz privatizētās dzīvojamās mājas. Šo māju apsaimniekotāju rīcības dēļ un iedzīvotāju pasivitātes dēļ esošais māju izskats
grauj pašvaldības vizuālo tēlu. Vairāk jāstrādā ar apsaimniekotājiem, iedzīvotājiem, varbūt
jāpalīdz veikt energoauditus, piesaistīt ES naudu. Arī nepabeigtie objekti bojā ainavas arhitektūru, rada bīstamas vietas iedzīvotājiem, acīmredzot būs jāplāno šo ēku pielietojamība.
Kristīna Veidemane, vides eksperte, projektu vadītāja, biedrība “Baltijas vides forums”
Šī mērķa galvenais akcents ir likts ne tikai uz finansiāli pieejamu, bet kvalitatīvu mājokli. Mājokļa kvalitāte vērtējama arī pēc tā labiekārtojuma – sākot no piekļuves, kāpņu telpām, ūdens
un kanalizācijas stāvokli, apkuri, inženiertehnisko aprīkojumu u.c. aspektiem. Ekonomiskās
krīzes gados, kad iedzīvotājiem ir grūtības nomaksāt mājokļa apsaimniekošanas rēķinus, ir
nelietderīgi izvirzīt jaunas prasības saistībā ar finansiāliem ieguldījumiem mājokļa uzlabošanā, kam nebūs ekonomiska efekta. Tāpēc pozitīvi ir vērtējamas Rīgas domes realizētās
aktivitātes, kas veicina siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu mājokļos.
Iesniegtie un realizētie ēku siltināšanas un renovācijas projekti būs viens solis enerģijas resursu efektīvākai izmantošanai ilgtermiņā. Liela nozīme ir arī izglītojošam un skaidrojošam
darbam, uzsverot, ka rezultāts ir atkarīgs ne tikai no investīcijām ēku energoefektivitātē, bet
arī no ikviena rīdzinieka attieksmes un rīcības pret to, kā tiek tērēta elektrība un izmantots
siltums. Informācijas sniegšana ar konkrētiem padomiem, izmantojot dažādus sabiedrisko
medijus, forumus un tikšanās, ir bijusi 2010. gada aktivitāšu vidū, un tam būtu jāturpinās
tik ilgi, kamēr rīdzinieku energoresursu patēriņš būs pielīdzināms Eiropas augstākajiem sasniegumiem šajā jomā.
Nenoliedzami, ka pašvaldība turpinās attīstīt arī savu dzīvojamo fondu, jo nepieciešamība
pēc sociālajiem dzīvokļiem vēl joprojām ir novērojama.
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12.1. tabula
Stratēģiskā mērķa „Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli” rādītāji
Rādītājs

Datu Iepriekšējo periodu vērtības, gads
avots

Dzīvojamais
fonds vidēji
uz vienu
iedzīvotāju, m2
Uzbūvētas
dzīvojamās
ēkas (tūkst.
m² kopējās
platības)
Dzīvojamā
fonda apsaimniekošana
(santīmi uz
1 m²)

CSP

Tendence
Novērtējums

Tendence
pret iepriekšējo
gadu

2004

2005

2006

2007

2008

2009

22,9

23,4

24,2

25

25,5

25,7

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

165,7

162,8

349,2

453,7

389,5

192,7

59,1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

14,9

16,1

17,4

20,4

32,1

33,6

31,6

Tendence
pret iepriekšējo
gadu vidējo
rādītāju

⇧

⇧

CSP

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
virziens
Pieaug

Pieaug

⇩

⇩

CSP

Samazinās

⇧

Pieaugums ar
pozitīvu vērtējumu

⇩

Samazinājums ar
pozitīvu vērtējumu

⇧

Pieaugums ar
negatīvu vērtējumu

⇧
⇩

Samazinājums ar
negatīvu vērtējumu

⇧

13.1. attēls

M13
M13 IEDZĪVOTĀJIEM TUVA EFEKTĪVAS PĀRVALDES PILSĒTA

Iedzīvotāju apmierinātība ar pārvaldi pilsētā

Efektīva un caurredzama pilsētas pārvalde ir būtisks priekšnoteikums, lai veidotu Rīgu
par pilsētu, kas vērsta uz iedzīvotāju, uzņēmēju, kā arī viesu vajadzību nodrošināšanu un
attīstībai labvēlīgas vides radīšanu.
Rīgas attīstības balsti – ekonomika, pilsētvide un sabiedrība – prasa efektīvu pārvaldes sistēmu, kas balstās uz iedzīvotāju un uzņēmēju uzticēšanos pašvaldības lēmējvarai un izpildvarai, kā arī iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos.
Pēc 2010. gada iedzīvotāju aptaujas datiem Rīgu kā vietu, kur dzīvot un strādāt atzinīgi
vērtē 78,8% aptaujāto. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, šis rādītājs ir samazinājies,
savukārt palielinājies to rīdzinieku skaits, kas ar Rīgu kā ar vietu, kur dzīvot un strādāt ir drīzāk neapmierināti un ļoti neapmierināti – 18,5%. Uz jautājumu „Cik apmierināts Jūs esat ar
Rīgas pašvaldības darbu kopumā” 50,5% respondentu ir atbildējuši, ka ir ļoti apmierināti vai
daļēji apmierināti. Šis rādītājs, salīdzinājumā ar iepriekšējām aptaujām ir uzlabojies vidēji par
6%. Drīzāk neapmierināti un ļoti neapmierināti ar pašvaldības darbu 2010. gadā bija 37,9%
respondentu. Vismazāk neapmierināto pēdējo gadu laikā bija 2007. gadā (33,6%). Ar iespēju piedalīties pilsētas attīstības plānošanas pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos,
izteikt savu viedokli ir apmierināti vien 22,4% aptaujāto rīdzinieku, savukārt 45,8% ir drīzāk
neapmierināti vai ļoti neapmierināti. Ja salīdzinām ar iepriekšējo gadu pētījumu rezultātiem,
apmierināto iedzīvotāju vairāk bija 2007. gadā (23,4%), savukārt vairāk neapmierināto šajā
jautājumā bija 2008. gadā (51,5%). Diemžēl iedzīvotāju vērtējums par spēju ietekmēt pašvaldības lēmumus ar katru gadu pasliktinās. 2010. gadā ar spēju ietekmēt pašvaldības lēmumus apmierināti bija vien 13,1% respondentu (2007. gadā 13,6%, 2008. gadā – 15%),
savukārt drīzāk neapmierināti un ļoti neapmierināti 2009. gadā bija 58% aptaujāto Rīgas
iedzīvotāju (2007. gadā 54,8%, 2008. gadā – 58,5%) (13.1. attēls).52
Pašvaldības viens no pamatuzdevumiem ir informēt iedzīvotājus par pašvaldībā notiekošajiem un plānotajiem procesiem. Kā liecina iedzīvotāju aptauja, uz jautājumu Cik apmierināts Jūs esat ar iespēju saņemt informāciju par pašvaldības darbu (t.sk. par lēmumiem,
plāniem u.t.t.,) pozitīvu atbildi sniedza 37,8% aptaujāto rīdzinieku. Tomēr, lielākoties iedzīvotāji nav apmierināti ar šo jomu pilsētā – negatīvu atbildi uz šo jautājumu sniedza 38,2%
respondentu. Salīdzinājumā ar 2008. gadā veikto iedzīvotāju aptauju, pozitīvais vērtējums ir
palielinājies (13.2. attēls).

Avots: Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.

Mērķa M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta ietvaros noteiktas 4 prioritātes
un 2 tūlītējie soļi. Aktivitātes netika veiktas prioritātes Nodalīt lēmējvaru un izpildvaru un
tūlītējā soļa Aktualizēt Rīgas likuma nepieciešamību ietvaros.
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Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.
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13.2. attēls
Iedzīvotāju apmierinātība ar iespēju saņemt informāciju par pašvaldības darbu

Avots: Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”, SKDS,
2010.g. maijs-jūnijs.

Prioritāte Efektivizēt pašvaldības pārvaldes aparātu
Atbilstoši pašvaldības ekonomiskajai un finanšu situācijai, 2010. gada budžeta izpildes
gaitā tika turpināti iepriekšējos gados uzsāktie pasākumi izdevumu ierobežošanai, pašvaldības veikto funkciju optimizēšanai un būtiskai izdevumu samazināšanai. Tika sekmīgi
pabeigta RD grāmatvedības funkciju centralizācija RD Finanšu departamentā. Centralizācijas rezultātā tika samazināti tiešie izdevumi, kā arī administratīvie izdevumi pašvaldībā
kopumā.
Saskaņā ar RD lēmumu „Par Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta un
Kultūras departamenta reorganizāciju”, 2010. gadā darbu sāka jaunizveidotais RD Izglītības,
kultūras un sporta departaments (IKSD) Pirms reorganizācijas abos departamentos kopā bija
343,5 amatu vietas, pēc reorganizācijas RD IKSD ir 151 amata vieta.
Prioritāte Veicināt sadarbību starp pašvaldību un apkaimju iedzīvotāju teritoriālajām organizācijām.
2010. gadā Rīgā notika seminārs „Nākotnes pilsētas spēle”, kuras laikā tika meklēti radoši risinājumi pašvaldības un apkaimju iedzīvotāju sadarbības iespējām pilsētvides attīstībai. Spēli organizēja Rīgas pašvaldība sadarbībā ar Britu padomi Latvijā un pilsētsociologu
Viesturu Celmiņu. Uzmanības centrā bija Pašvaldības un apkaimju iedzīvotāju sadarbības
iespējas un iesaiste pilsētas attīstības procesos.

Kopīgi tika meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem:
•

apkaimju identitāšu stiprināšana Rīgā caur pašvaldības un ģeogrāfisko kopienu sadarbības iespējām;

•

veidi kā veicināt iedzīvotāju iesaisti lokālajās teritoriālajās organizācijās;

•

nepieciešamie resursi, ar kuru palīdzību iedzīvotāji varētu pašorganizēties savas apkaimes attīstībai;

•

projektu idejas, kas kalpotu kā katalizatori iedzīvotāju piederības sajūtas veicināšanai
savai dzīves vietai.

„Nākotnes pilsētas spēlē” piedalījās ap 30 dalībnieku – dažādu apkaimju pārstāvji, kas pārstāv visdažādākās profesijas, tai skaitā arhitekti, studenti, uzņēmēji, pašvaldību darbinieki,
un citi aktīvi pilsētas iedzīvotāji. Pasākumā tika pārstāvētas arī Rīgas apkaimju NVO, starp
kurām var minēt Bolderājas grupu, Vecrīgas biedrību, Mežaparka attīstības biedrību, SO
Kundziņsala, Vecmīlgrāvja attīstības biedrību u.c. neformālas grupas.
Tāpat pārskata gadā prioritātes ietvaros tika sniegts atbalsts apkaimju organizāciju iniciētiem
kultūras projektiem un pasākumiem Pašvaldības rīkotajos konkursos, iesaistījās tādas organizācijas kā piemēram, Mežaparka Attīstības biedrība, biedrība „Bolderājas grupa”, bezalkohola
biedrība „Ziemeļblāzma”, „Vecmīlgrāvja Attīstības biedrība” un Torņakalna latviešu biedrība u.c.
Ir uzsākta iesaistes plānošana sakarā ar vienu no 2014. gada iedzīvotāju līdzdalības prioritārajiem projektiem - Mobilā centra programmu, kurā Rīgas apkaimēs kultūras operatori, pilsētplānotāji kopā ar NVO, apkaimju iedzīvotājiem un skolām labiekārto savu apkaimju teritorijas un
atjauno/rada jaunas sabiedriskas tikšanās vietas vai pārvietojamus (mobilus) kultūras centrus.
Prioritāte Sadarboties ar Rīgas plānošanas reģionu un Rīgas aglomerācijā esošajām pašvaldībām
Pārskata gadā veiksmīga sadarbība kultūras jomā norisinājās ar Rīgas plānošanas reģionu
(RPR) – notika 4 sanāksmes, kurās piedalījās RPR pārstāvji kopā ar citu Latvijas pašvaldību
kultūras jomas pārstāvjiem. Tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā ir pārstāvji no LR
Kultūras ministrijas un citām pašvaldībām un kura risina jautājumus par kultūras centru un
amatierkolektīvu darbības nodrošināšanai nepieciešamo metodisko materiālu izstrādi.
Tāpat tika organizētas tikšanās ar RPR arī citos jautājumos, kā piemēram, RPR ekonomikas pro-
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fila izstrādes ietvaros, aktualizējot Plānošanas reģiona attīstības programmu, prezentējot Rīgas
lomu reģiona attīstībā, kuras laikā piedalījās arī citas Pierīgas pašvaldības u.c. jautājumos.
Tūlītējais solis Ieviest vienotu projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtību Rīgas pašvaldībā
06.07.2010. RD apstiprināti iekšējie noteikumi Nr.3 „Projektu izskatīšanas un ieviešanas
kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā”.
ES līdzfinansējums
2010. gadā mērķa ietvaros tika īstenoti 2 ES līdzfinansēti projekti par kopējo summu 220,5
tūkstoši latu. Finansiāli apjomīgākais projekts – Pievilcīgas un dinamiskas sabiedrības izveide
kopīgi ar iedzīvotājiem.
Secinājumi
Izvērtējot klientu plūsmu centrā un tā teritoriālajās atrašanās vietās, tika izveidotas 4 jaunas
Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietas: Bolderājā, Zolitūdē, Ziepniekkalnā un Pļavniekos. Centra sniegto pakalpojumu pieejamība uzlabota bez papildus amata
vietu izveides.
Lai īstenotu mērķi, ir svarīga vienotība dažādos līmeņos un nozarēs, spējot izvērtēt dažādu ieceru, lēmumu, projektu u.c. lietderību un samērojamību, par pamatu ņemot kopējo labklājību.
Ļoti liela, reizēm pat izšķirīga nozīme ir pozitīvai komunikācijai ar Valsts iestādēm. Turklāt
bieži vien lielu lomu komunikācijā spēlē politiskā piederība. Ir vērojami gadījumi, kad, uzsākot nozīmīgu projektu gaitu, valsts iestādēm ar pašvaldības iestādēm nesakrīt politiskās
intereses, kas, savukārt, ietekmē, piemēram, ES fondu līdzekļu apguvi. Būtu jāveido tāda
sadarbība, kas balstīta uz jautājumu skatīšanu pēc būtības, nevis pēc politiskās piederības.
Īstenojot pašvaldības mērķus, svarīga ir arī iedzīvotāju, uzņēmēju, pilsētas viesu, dažādu
organizāciju u.c. savstarpēja komunikācija, spēja vienoties un spēja pieņemt lietderīgus un
samērojamus lēmumus un attiecīgi arī projektus. Bieži vien ir jāuzlabo ne vien pašvaldības
komunikācija un attiecības ar iedzīvotājiem, bet tieši uzņēmēju attiecības ar iedzīvotājiem.
Turklāt jāņem vērā, ka katra diskusija un sadarbība būs tik veiksmīga, cik pozitīvi un sadarboties vēloši būs visi iesaistītie dalībnieki.
Attīstības plānošanas dokumenti pamazām iegūst arvien lielāku nozīmi pašvaldības aktivitāšu plānošanā un būtiski ir veidot stratēģisko mērķu un uzdevumu sasaisti ar pašvaldības

budžetu. Turklāt, arī veidojot pirmsvēlēšanu kampaņas, būtu vērtīgi mainīt pieeju – nevis
katrai partijai radīt jaunas programmas, bet gan ņemt vērā pašvaldības attīstības programmu
un sniegt risinājumus programmas īstenošanā. Tas vēlētājiem dotu iespēju redzēt, kā konkrētā ievēlētā partija iecerējusi strādāt un kā sasniegt attīstības programmā definētos mērķus,
kuru izveidē var piedalīties ikviens interesents, publiskās apspriešanas laikā sniedzot savas
iebildes, papildinājumus un izsakot viedokļus. Šāda pieeja sniegtu arī pēctecību iesāktajiem
darbiem, it īpaši ilgtermiņa projektiem un pasākumiem.
Nozares eksperta viedoklis
Ilona Raugze, eksperte reģionālās attīstības jautājumos
Rīgas Domes veiktās darbības šī mērķa īstenošanā apliecina plašu pašvaldības skatījumu
uz pārvaldes jautājumiem. Līdztekus administratīvo izdevumu samazināšanai pašvaldība ir
īstenojusi darbības, kas vērstas uz pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu pilsētas iedzīvotājiem, gan palielinot apmeklētāju pieņemšanas centru skaitu apkaimēs, gan attīstot pakalpojumu saņemšanas iespējas e-vidē. Mūsdienīgu pārvaldi raksturo atvērtība sabiedrības
interesēm un idejām, tāpēc īpaši augstu ir vērtējamas Rīgas Domes veiktās aktivitātes, kas
ir vērstas uz sabiedrības līdzdalības veicināšanu pilsētas apkaimju attīstībā (gan uzklausot
iedzīvotāju idejas, gan atbalstot apkaimju organizāciju iniciētos kultūras projektus un pasākumus). Turpmākajos gados būtu ieteicams lielāku uzmanību veltīt sadarbības aktivizēšanai
ar Rīgas aglomerācijā ietilpstošajām pašvaldībām, lai risinātu kopīgus pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības jautājumus.
Kristīna Veidemane, vides eksperte, projektu vadītāja, biedrība „Baltijas vides forums”
Iedzīvotāju aptaujas rezultāti jau norāda, ka pašvaldībai būtu daudz ko darīt tieši pārvaldības
jomā. Kritisks ir zemais apmierinātības vērtējums attiecībā uz iespēju piedalīties pilsētas
attīstības plānošanas pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos, izteikt savu viedokli,
ietekmēt pašvaldības lēmumus. Trešdaļai rīdzinieku ir grūti pateikt viedokli par līdzdalības
procesiem, jo droši vien paši nav iesaistījušies, neskatoties uz to, ka informācija ir pieejama
un atrodama, ja vien pats esi ieinteresēts piedalīties.
Straujā darbinieku skaita samazināšana un dažādu nodaļu apvienošana ne vienmēr noved pie
efektīvas pārvaldes. Vairākās pašvaldības darbības jomās ir redzams, ka pietrūkst darbinieku,
kuri veiktu funkcijas pietiekamā līmenī, kas savukārt var palielināt neapmierinātību ar paš
valdības darbu. Tāpēc tiešām piesardzīgi ir jāvērtē, ko ar konkrēto reorganizāciju varēs
sasniegt un kādi būs zaudējumi. Pozitīvi vērtējamas visas pašvaldības iniciatīvas, kas vērstas
uz vienotas informācijas sistēmas un reģistru veidošanu. Pieredze rāda, ka par vienu un to
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pašu jautājumu informācija glabājas pie dažādiem speciālistiem, ne visa informācija tiek
regulāri apkopota, tādējādi apgrūtinoši sekot līdzi pilsētas stratēģiju, programmu, nozaru
programmu vai plānu ieviešanas progresam.

Ļoti pozitīvi vērtējams 2010. gadā notikušais iedzīvotāju seminārs „Nākotnes pilsētas spēle”
un forums „Rīga dimd – iedzīvotāji runā”. Tādiem vajadzētu būt katru gadu ar iespēju piedalīties cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Sadarbība starp pilsētas pašvaldību un vietējām interešu grupām, biedrībām un aktīviem iedzīvotājiem ir svarīgs process, lai ņemtu vērā arī iedzīvotāju ierosinājumus un vēlmes par to,
kā attīstīt pilsētu kopumā. Tomēr atbildīgajiem pilsētas plānotājiem pašvaldībā būtu ne tikai
jāizdiskutē vīzijas un jāuzklausa priekšlikumi, bet jāplāno, kā praktiski tos varētu realizēt,
lai nezustu līdzdalības jēga, jo pēdējā laikā ir dzirdams viedoklis, ka viedokli uzklausa, bet
praktiski to neņem vērā.

Ļoti perspektīva liekas apkaimju iedzīvotāju organizāciju veidošanās un to sadarbība ar pašvaldībām. Tomēr par jaunajām apkaimēm sabiedrībā informētība ir vāja, būtu lietderīgi vismaz katras dzīvojamās mājas pastkastītēs samest reklāmas lapiņas ar elementārāko informāciju: kurā apkaimē dzīvojam, kur atrast interneta mājas lapu (www.apkaimes.lv) un norādīt,
ka tur ir iespēja forumā sarunāties.
13.1. tabula

Baiba Bicēna, Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” vides pieejamības eksperte
Stratēģiskā mērķa „Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta” rādītāji
Strauji palielinoties interneta lietotāju skaitam un sociālo portālu popularitātei, jāpievērš uzmanība tam, ka radusies agrāk neparedzēta iespēja veidot gan privātos, gan pašvaldības
iestāžu profilus, domubiedru grupas un lapas tādos portālos kā Draugiem, Twitter, Facebook,
Youtube un citur, kuros apmeklētāju skaits ir ļoti liels un aktivitāte – augsta. Daudzu notikumu un projektu apspriešana tur norisinās daudz efektīvāk, nekā sabiedriskajās apspriešanās.
Portālā www.riga.lv ieliktās ziņas un citas informācijas nav iespējams „notvītot”, „nodraugot”, „nofeisbukot”. Tas pats attiecas uz departamentu mājas lapām. Turklāt, lai domes
darbību sabiedrība varētu vairāk „izjust”, būtu lietderīgi veikt departamentu, komisiju un citu
sēžu translēšanu tiešraidē internetā.
No Rīgas domes 2010. gadā Twitter un Facebook portālos aktīvi komunicēja domes priekšsēdētājs, viņa palīdze un iespējams, arī citi. Būtu jāizveido konti un lapas arī citiem pašvaldības
darbiniekiem, vismaz populārākajām personām.
Ierakstot Draugiem.lv lapu meklētājā „Rīgas dome”, parādās tikai „Rīgas pilsēta” un „Live
Riga” ar mazu sekotāju skaitu. „Rīgas pilsētā” ieraksti izdarīti tikai 2010. gada novembrī, un
arī domubiedru grupā ar šādu pašu nosaukumu praktiski nav „dzīvības”. Turklāt nav saprotams, vai tās tiešām ir Rīgas domes konti, vai labi domāti pašdarbnieku veidojumi.
Informācija par pašvaldības darbu izmētāta daudzos preses izdevumos, radio un TV, bet žēl,
ka jau ilgāku laiku vairs neeksistē laikraksts „Rīgas Balss” – tieši Rīgas pilsētai veltītais izdevums. Kaut kas līdzīgs pilsētas avīzei, ja iznāk, tad parasti īslaicīgi, priekšvēlēšanu laikā.
Rīgai nozīmīgu jautājumu risināšanā politiskā piederība ir jāaizmirst un jautājumi jāizskata
pēc būtības, nevis pēc iesaistīto personu politiskās pārliecības.
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Rādītājs

Datu
avots

Pilsoņu īpatsvars uz gada
sākumu

Pilsonības
un migrācijas lietu
pārvaldes
Pilsonības
un migrācijas lietu
pārvaldes
RD

Pilsoņu skaits

Sieviešu īpatsvars pilsētas
deputātu kopskaitā
Interneta pieslēgums mājsaimniecībās
Interneta
lietošana uzņēmumos, %
no uzņēmumu
kopskaita
Biedrību, nodibinājumu un
fondu skaits

Tendence
Novērtējums

Iepriekšējo periodu vērtības, gads

CSP

2005
61,0
2005

2006
63,6
2006

446613 462560

2007

2008

2009

2010

66,2

67,6

68,7

74,4

2007

2008

2009

2010

478256 485121 489486 507772

2007

2009

21,67%

16,67%

Tendence pret
iepriekšējo
gadu

Tendence
pret iepriekšējo
gadu vidējo
rādītāju

⇧

⇧

⇧

⇧

2006

2007

2008

2009

2010

21,2%

42,3%

52,6%

60,4%

64,4%

65%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

52%

47,0%

53,7%

64,6%

89,4%

91,6%

⇧

Pieaug

Pieaug

⇩

2005

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
virziens
Pieaug

⇧

CSP

Pieaug
Pieaug

CSP

2004

⇧

2005

2006

2007

2008

2009

1 973 2 159

2 473

2481

2595

3289

Pieaugums ar
pozitīvu vērtējumu

⇩

Samazinājums ar
pozitīvu vērtējumu

⇧

Pieaugums ar
negatīvu vērtējumu

⇧

⇧

⇧

⇧

⇩

Samazinājums ar
negatīvu vērtējumu

Pieaug

⇨

Nav notikušas
izmaiņas

Kopējie secinājumi
1. Izstrādājot pārskatu, par pamatu mērķu aprakstiem tiek izmantotas RD iestāžu un struktūrvienību sniegtās atskaites par veiktajām aktivitātēm un PAD veiktā mediju monitoringa informācija, kas ir apkopota atbilstoši katram stratēģijas mērķim. Izstrādājot šo un
iepriekšējos pārskatus, darba gaitā ir redzamas nepilnības, ka mediju monitoringā bieži
vien parādās informācija, ko Rīgas pašvaldība ir veikusi, taču RD iestāžu un struktūrvienību iesniegtajās atskaitēs tā nav minēta.
2. Atskaite, ko RD darbinieki (RD iestāžu un struktūrvienību koordinatori) sniedz par padarītajiem darbiem šī pārskata ietvaros, nav vienīgā. Vēl tiek gatavota informācija Rīgas
pilsētas pašvaldības publiskajam pārskatam, tiek sagatavotas iestāžu gadagrāmatas u.c.
Darba optimizācijas nolūkos būtu lietderīgi izvērtēt iespēju apvienot informācijas vākšanu sākotnēji vismaz šī pārskata un publiskā pārskata ietvaros.
3. 2011. gadā saskaņā ar RD rīkojumu Nr. Nr.67-r katrai Rīgas pašvaldības iestādei bija
jāizstrādā savas iestādes rīcības plāns 2012. gadam, lai PAD varētu sagatavot Rīgas pilsētas investīciju plānu. Iestādes savus rīcības plānus sagatavoja brīvā formā un daudzas
atzīmēja tos stratēģiskos mērķus un uzdevumus, kuru izpildē iestāde piedalās. Izstrādājot nākamos iestāžu rīcības plānus, no SUS viedokļa būtu lietderīgi izveidot vienotu
formu, kurā katra iestāde plānotajai aktivitātei pievieno atbilstošo stratēģiskā mērķa un/
vai uzdevuma kodu. Savukārt gada beigās esošajai tabulai varētu pievienot vien attiecīgās ailes par gada laikā paveikto. Šāda atskaite varētu aizstāt esošo SUS atskaiti, turklāt
dotu dubultu efektu, jo varētu vērtēt padarītos darbus saistībā ar plānotajiem.
4. Pildot atskaites, ne vienmēr tiek pievērsta īpaša vērība veiktajai aktivitātei un atbilstošajam mērķim/uzdevumam/prioritātei/tūlītējam solim. It īpaši tas ir attiecināms uz atbilstošā stratēģiskā mērķa norādi ES projektiem. Lai uzlabotu situāciju, būtu ieteikums PAD
pārskatīt katra ES projekta idejas atbilstību stratēģiskajiem mērķiem.

6. Nozīmīgi būtu pārskatīt mērķi raksturojošos indikatorus, jo pēdējo gadu ekonomiskā
situācija ir ieviesusi zināmas izmaiņas datu pieejamībā. Ir virkne datu, ko CSB vairs neapkopo. Turklāt ir daudz rādītāju, kurus varētu izmantot no RD avotiem, bet, lai tie būtu
reprezentatīvi, ir nepieciešams atskaites punkts, piemēram, cik vietās ir nepieciešams
izvietot ātruma vaļņus braukšanas ātruma ierobežošanai un cik jau ir izbūvēti. Abi dati
kopā dotu iespēju novērtēt, cik ir padarīts attiecībā pret nepieciešamību. Īpaši noderīgi
būtu vērtēt sociālo sfēru pilsētā šādā veidā.
7. Izstrādājot jauno Rīgas attīstības programmu 2014. – 2020. gadam, jāņem vērā, ka
mērķa PM2 Prioritāte Atbalstīt kultūras projektu realizāciju pārklājas ar Tūlītējo soli Realizēt kultūras projektu konkursus un Prioritāte Modernizēt pilsētas kultūras iestāžu infrastruktūru pārklājas ar Tūlītējo soli Pilnveidot Rīgas kultūras iestāžu tīklu.
8. Prioritārā mērķa PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Prioritāti Operatīvi aktualizēt pilsētas attīstības plānošanas dokumentus atbilstoši tiesību aktu izmaiņām un
Tūlītējo soli Aktualizēt Pilsētas Attīstības plānu būtu ieteicams pārcelt uz pārvaldības
mērķi M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta.
9. Ieteikums būtu M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti uzdevumu U10.11. Nodrošināt
pilsētā labvēlīgu situāciju attiecībā uz bezsaimnieku dzīvniekiem (patversme, klaiņojošu dzīvnieku populācijas kontrole) un Prioritāti Izveidot mūsdienīgi aprīkotu dzīvnieku
patversmi Rīgā, kas būtu viegli sasniedzama rīdziniekiem pārcelt uz mērķi M11 Droša
pilsētvide.
10. M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti uzdevums U10.13 Veicināt siltumenerģijas un
elektroenerģijas racionālu izmantošanu pārklājas ar M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
uzdevumu U12.7 Veicināt siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu
mājokļos.

5. 2010. gadā izstrādājot grozījumus Stratēģijai un Programmai, tika ieviests jauns aktivitāšu iedalījums – Prioritātes un Tūlītējie soļi. Izstrādājot šo pārskatu, secinām, ka šis jauninājums monitoringa procesu ir padarījis smagnējāku un neviennozīmīgu, jo, piemēram,
M6 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība Prioritātes un Tūlītējie soļi ir tik visaptveroši, ka tie iekļauj praktiski visas aktivitātes mērķa uzdevumu ietvaros. Izstrādājot jauno
attīstības programmu 2014. – 2020. gadam, būtu vērtīgi ieviest pēc iespējas optimālāku līmeņu skaitu vai arī saglabāt vien mērķu un uzdevumu līmeni un izcelt tuvāko trīs
gadu prioritāros uzdevumus (paredzot iespēju pēc trijiem vai četriem gadiem pārskatīt
prioritāros uzdevumus un par prioritāriem uz laiku nozīmēt citus).
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Rīgas domes iestāžu un struktūrvienību apkopojums stratēģijas mērķu un tiem pakārtoto
uzdevumu īstenošana
struktūrvienība / mērķis

PM1 PM2 PM3 M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10 M11 M12 M13

Finanšu departaments
Pilsētas attīstības
departaments
Īpašuma departaments
Izglītības, kultūras un
sporta departaments
Labklājības departaments
Satiksmes departaments
Mājokļa un vides
departaments
Apmeklētāju pieņemšanas
centrs
Informācijas tehnoloģiju
centrs
Uzņēmējdarbības
koordinācijas centrs
Rīgas Tūrisma
koordinācijas un
informācijas centrs
Rīgas Tūrisma Attīstības
Birojs
Ārlietu pārvalde
Sabiedrisko attiecību
nodaļa
Rīgas Pašvaldības policija
Rīgas pilsētas būvvalde
Rīgas Austrumu
izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas
izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu
izpilddirekcija
RPA “Rīgas Enerģētikas
aģentūra”
RPA “Rīgas gaisma”
RPA “Rīgas dārzi un parki”
SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
SIA “Rīgas meži”
SIA „Rīgas ūdens”
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Mērķu rādītāju dinamikas analīze
Salīdzinoši sekmīga virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir sekojošos stratēģiskajos
mērķos:
PM1 Izglītota un prasmīga sabiedrība
PM2 Radoša un eiropeiska pilsēta ar augstvērtīgu kultūras dzīvi
PM3 Uz starptautisku sadarbību vērsta pilsētas ekonomikas attīstība
PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
M6 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
M11 Droša pilsēta
M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
Nepietiekoša virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir sekojošos stratēģiskajos mērķos:
M5 Ģimeniska, veselīga un aktīva sabiedrība
M7 Augstas pievienotās vērtības konkurētspējīga ekonomika
M8 Augoša, daudzveidīga un partnerīga ekonomika
M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš šādiem rādītājiem:
Zems iedzīvotāju skaits Rīgā un tā negatīvā dinamika (PM4)
Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri stāv rindā un kuriem pašvaldība nevar nodrošināt
vietas pirmsskolas izglītības iestādēs (PM1)
Eksakto zinātņu centralizēto eksāmenu kārtotāju īpatsvars vidusskolās (fizikā, ķīmijā, bioloģijā) (PM1)
Zems mājsaimniecības rīcībā esošais ienākums (M5)
Zems dabiskais pieaugums (M5)
Augsta zīdaiņu mirstība uz 1000 dzīvi dzimušajiem (M5)
Nāves gadījumi, kuru cēlonis ir asinsrites (sirds un asinsvadu) slimības (M5)
Nāves gadījumi, kuru cēlonis ir ļaundabīgi audzēji, uz 100 000 iedzīvotājiem (M5)
Zems dzimušo skaits (M5)
Augsts mājsaimniecību, kas sastāv no viena pieaugušā ar bērniem, īpatsvars (M5)
Augsts mājsaimniecību, kas sastāv no vienas personas, īpatsvars (M5)
Reģistrēto laulību skaits uz 1000 iedzīvotājiem (M5)
Iedzīvotāju apmierinātība ar sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāti un pieejamību un
sociālo problēmu risināšanu pilsētā (M6)
IKP pieaugums pret iepriekšējo gadu (M7)
Bezdarba līmenis (M8)

Džini koeficients (M8)
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa bruto un neto, LVL (M8)
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto, pret iztikas minimumu Latvijā (M8)
Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes līmenis,% (M8)
Gaisa rādītāji (M10)
Sašķiroto atkritumu daudzums (tūkst.t.) (M10)
Ceļu satiksmes negadījumu skaits un tajos ievainoto skaits pilsētas robežās (M11)
Iedzīvotāju apmierinātība ar personisko drošību Rīgā (M11)
Iespēja ietekmēt pašvaldības darbu (M13)
Rīga kā vieta, kur dzīvot un strādāt (M13)

SABIEDRISKO APTAUJU REZULTĀTI, PĒTĪJUMI
l
l
l
l

Sabiedriskās domas pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldību indikatori”.
Rīga: Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs „SKDS”, 2010. gada maijs-jūnijs
Pētījums „Rīgas ekonomikas nozaru izvērtējums pilsētas konkurētspējas paaugstināšanai”,
SIA „Baltijas konsultācijas”, Rīga, 2010
Pētījums „Rīgas pilsētas ainavu teritoriju izdalīšana, analīze un novērtēšana”, pētījuma
veicējs: Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 2009
Pētījums „Rīgas ekonomikas nozaru izvērtējums pilsētas konkurētspējas paaugstināšanai”,
Rīga, 2010

INTERNETA RESURSI

Pārskata sagatavošanā izmantotie materiāli
DOKUMENTI
l
l
l
l

l
l
l
l
l

Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025.gadam. Rīga: Rīgas dome, 2005
Rīgas attīstības programma 2010.-2014. gadam. Rīga: Rīgas dome, 2005
Rīgas attīstības stratēģijas uzraudzības sistēmas vadlīnijas. Rīga: Pasaules Banka,
SIA „PKC” Pašvaldību konsultāciju centrs, 2006.gada augusts
RD 2010. gada 9. novembra iekšējie noteikumi Nr.5 „Kārtība, kādā tiek īstenota Rīgas
ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2006.2012. gadam izpildes uzraudzība”.
Rīgas domes Labklājības departamenta gadagrāmata „Sociālā sistēma un veselības
aprūpe Rīgā 2010. gadā”, Rīga, 2011
Rīgas pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats. Rīga: Rīgas dome, 2011
Stratēģiskās analīzes komisijas ziņojums, 2008
Rīgas domes Satiksmes departamenta gadagrāmata 2010
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” 2010. gada publiskais pārskats

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datu bāze www.csb.gov.lv
Nacionālās ziņu aģentūras mājas lapa www.leta.lv
Rīgas apkaimju portāls www.apkaimes.lv
SIA „Lursoft” datu bāze www.lursoft.lv
Stratēģijas uzraudzības sistēmas mājas lapa www.sus.lv
Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapa www.ld.riga.lv
Biznesa portāls www.db.lv
Ziņu portāls www.nra.lv
www.latio.lv
www.rop.lv
www.ziemelukordors.lv
www.liaa.lv
www.balticbike.lv
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IESAISTĪTĀS RĪGAS DOMES STRUKTŪRVIENĪBAS
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Finanšu departaments
Īpašuma departaments
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Labklājības departaments
Mājokļu un vides departaments
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Ārlietu pārvalde
Informācijas tehnoloģiju centrs
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas pilsētas būvvalde
Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs
Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Uzņēmējdarbības koordinācijas centrs
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
RPA „Rīgas dārzi un parki”
RPA „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
RPA „Rīgas gaisma”
RPA „Rīgas enerģētikas aģentūra”
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”
SIA „Rīgas meži”
SIA „Rīgas ūdens”

ĀRĒJĀS INSTITŪCIJAS
l
l
l
l
l
l
l

NOZARU EKSPERTI
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
l
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Ilona Raugze, eksperte reģionālās attīstības jautājumos
Andris Deniņš, Dr.oec., profesors
Kristīna Veidemane, vides eksperte, projektu vadītāja, biedrība „Baltijas vides forums”
Baiba Bicēna, Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” vides pieejamības eksperte
Inese Tone, Mg.soc.sc.

IZSTRĀDĀTĀJI

l
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Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde
SIA „Lursoft”
Starptautiskā lidosta „Rīga”
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kredītaģentūra „Standard&Poor’s”
Kredītaģentūra „Moody’s”
Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Uldis Jansons, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i.
Guntars Ruskuls, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes
vadītāja vietnieks
Māra Zīra, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes Analītiskās plānošanas nodaļas vadītāja
Zita Ruņģe, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes Analītiskās plānošanas nodaļas galvenā speciāliste
Renāte Tuča, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes Analītiskās plānošanas nodaļas speciāliste
Anda Ellēna–Alēna, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes
Analītiskās plānošanas nodaļas speciāliste
Andris Ločmanis, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Pilsētvides plānošanas nodaļas galvenais projektu vadītājs
Gunta Bičevska, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānošanas nodaļas galvenā teritoriālplānotāja

Pārskata „2010. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības programmas 2006.-2012.gadam ieviešanu” gala atskaites pielikumā tabulas veidā ir apkopotas
pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās veiktās aktivitātes stratēģisko mērķu un tiem pakārtoto uzdevumu ietvaros.

Mērķis PM1 Izglītota un prasmīga sabiedrība
Kods
U1.1.

U1.2.

U1.3.

U1.4.

Uzdevums
Izpildes raksturojums (veiktās aktivitātes), tai skaitā Darbības rādītāji
Nodrošināt vispārējās izglītības (t.sk. pirmsskolas un speciālās izglītības iestādes) pieejamību un kvalitatīvu izglītības programmu daudzveidību atbilstoši sabiedrības vajadzībām
Izstrādāts Rīgas pilsētas pašvaldības skolu tīkla situācijas apraksts un pamatnostādnes optimizācijai 2010.- 2014.gadam.
Darbības rādītāji Mācību gada sākumā izglītības programmu īstenošanu uzsāka 125 Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes.
Ar 24 Rīgas privātskolām tika noslēgti līgumi par RD līdzfinansējuma saņemšanu.
Izvērtētas un iesniegtas apstiprināšanai 36 skolu izglītības programmas un 17 skolu attīstības plāni.
Licencētas 220 vispārizglītojošās un speciālās pirmsskolas izglītības programmas.
15 labākie Rīgas skolotāji saņēma apbalvojumu „Zelta pildspalva” un 18 uzcītīgākie skolnieki – „Zelta stipendiju” 800 latu apmērā.
74 studentiem pašvaldība apmaksāja pirmā līmeņa pirmsskolas skolotāja studiju programmas apguvi.
Notikušas 88 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, izskatīti 2170 vecāku iesniegumi par piemērotākās izglītības programmas ieteikšanu un/vai nepieciešamību mācības
organizēt mājās.
Projekta „Atbalsts vispārējā izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros 2009./2010.m.g. 2.semestrī – 889 mērķstipendiāti,
2010./2011.m.g. 1.semestrī – 678 mērķstipendiāti.
Veicināt zinātņietilpīgas ekonomikas veidošanai nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu
Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības veicināšanai Rīgas pilsētā izstrādāts Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības nolikums. Pirmoreiz organizēta
vienota Rīgas pilsētas skolēnu zinātniski pētnieciskā konference.
Darbības rādītāji Zinātniski pētnieciskajā darbā iesaistīti 1500 dalībnieki skolu līmenī. Konferencē tika pieteikti 459 skolēnu zinātniskie darbi. Uz valsts skolēnu zinātnisko konferenci (SZK)
izvirzīja 116 skolēnu zinātniskos darbus. Valsts SZK Rīgas skolēni ieguva 71 godalgotu vietu . Latviju 22. ES jauno zinātnieku konkursā pārstāvēja trīs Rīgas skolēnu projekti.
Nodrošināta prakse vairāku augstskolu studentiem.
Veicināt eksakto zinātņu aktualitāti
Eksakto zinātņu pedagogiem (matemātika, ķīmija, fizika, ģeogrāfija, dabaszinības) sniegts metodisks atbalsts, organizēti pasākumi par ITK izmantošanu mūsdienu mācību
procesā.
Darbības rādītāji Eksakto zinātņu pedagogi ir piedalījušies 5 atklātajās stundās, 9 meistarklasēs un 21 seminārā, kā arī 3 izbraukumsemināros.
Nodrošināt interešu attīstību un brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību bērniem un jauniešiem
Darbības rādītāji Interešu un sporta izglītības pasākumu (konkursi, skates, sacensības u.c.) atbalstīšana:
- ~165 interešu izglītības pasākumi (skates, konkursi, sacensības), kuros iesaistīti vairāk nekā 27 000 bērnu un jauniešu;
- ~55 sporta sacensības – 3500 bērnu;
- 32 starpskolu sacensības 10 sporta veidos, iesaistīti 19910 jaunieši;
- 430 Rīgas jaunieši piedalījās Latvijas jaunatnes ziemas olimpiādē.
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos no Rīgas piedalījās 249 kolektīvi ar 7243 dalībniekiem. Kolektīviem atjaunoti tautas tērpi.
Interešu un sporta izglītības nominācijā tika apbalvoti 90 laureāti, no tiem nominācijas balvas saņēma 2 pedagogi par Mūža ieguldījumu, 7 jaunieši un 4 kolektīvi par
sasniegumiem un 1 sporta skolotājs par aktivitāti starpskolu sporta sacensībās.
Nodrošināta 22 brīvā laika centru un istabu darbība vispārizglītojošās skolās un interešu izglītības iestādēs. 93 000 brīvā laika centru / istabu apmeklējumi gada laikā.
Skolēnu brīvlaikos izglītības iestādēs tika nodarbināti 672 jaunieši:
- vasarā 54 Rīgas izglītības iestādēs tika nodarbināti 500 jaunieši;
- rudenī 15 izglītības iestādēs tika nodarbināti 172 jaunieši.
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Veicināt izglītību mūža garumā
Apzinātas izglītības iestādes Rīgā, kuras piedāvā pieaugušo izglītības iespējas. Apkopotā informācija ievietota Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) mājas
lapā www.riimc.lv. Kopumā 210 iestādes piedāvā pieaugušo izglītības iespējas.
Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB) veicina pašmācību un izglītību mūža garumā:
- organizējot izglītības pasākumus (apmācības, kursus, lekcijas, konsultācijas, bibliotekārās stundas);
- strādājot pie informācijas nesēja fonda (847 250 eks. u.c. bibliotēku fondiem) atklāsmes un popularizēšanas, lasīšanas veicināšanas (pārrunas, tikšanās ar autoriem,
atvēršanas svētki), iesaistot visas lasītāju grupas, kā arī lielu vērību veltot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
- iesaistoties Latvijā pirmajā E-prasmju nedēļā, popularizējot bibliotēkās pieejamās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un apmācības iespējas, kā arī organizējot
informatīvos seminārus iedzīvotājiem (4) par Virszemes TV iespējām un pieslēgšanu, par SEB bankas un Swedbankas elektroniskajiem pakalpojumiem (internetbanku);
- organizējot tālākizglītības pasākumus RCB bibliotekāriem (19) - lekcijas, semināri, informācijas dienas, mācību braucieni, profesionālā angļu valoda.
Uzsākta sadarbība ar IKSD Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru, plānojot tālākizglītības kursus kultūras centru un amatierkolektīvu vadītājiem.
Rīgas Reģionālajā mācību centrā (Graudu ielā 59) projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros (Vienošanās par sadarbību Nr.232.1-175/2007/BMGF (03.07.2007. reģ. Nr. PK07-889-Lī starp V/A „Kultūras informācijas sistēmas”, Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Rīgas Centrālo bibliotēku) 2010.gadā kursu “Apmācība bibliotekāriem
darbā ar vietējo saturu” (Latvijas bibliotēku portāls)” noklausījās 29 bibliotekāri, kursu „Mentoringa apmācība bibliotekāriem darbam ar bērniem” – 54 bibliotekāri, „Interneta
un televīzijas iespējas informācijas laikmetā” – 40 bibliotekāri.
Veicināt interešu un profesionālās ievirzes izglītības daudzveidību un programmu īstenošanas kvalitāti, to pieejamību un popularitāti
13 Interešu izglītības iestādēs izglītības programmās (kultūrizglītībā, tehniskajā jaunradē, vides izglītībā, sporta izglītībā u.c.) iesaistījušies 27 890 audzēkņi, grupu, pulciņu
kopskaits – 1 994, stundu kopskaits – 9420 (~530 likmes), pedagogu kopskaits – 662.
125 Vispārējās izglītības iestādēs interešu izglītības programmās iesaistīti 32 843 audzēkņi (483,5 likmes).
Darbības rādītāji 11 Sporta izglītības iestādēs profesionālās ievirzes un interešu sporta programmās iesaistīti 7 372 audzēkņi, stundu kopskaits - 7 074 (337 likmes), pedagogu kopskaits –
340.
9 mūzikas un mākslas izglītības iestādēs profesionālās izglītības programmās iesaistīti 3 393 audzēkņi, pedagogu kopskaits – 446.
Tematiski pasākumi bērniem, bērnu rīti, pārrunas par grāmatām, atjautības un radošie konkursi, radošo darbu izstādes, viktorīnas, informācijpratības stundas, darbnīcas,
skaļās lasīšanas un stāstīšanas, ekskursijas uz bibliotēku, akcijas, koncerti, tikšanās ar populāriem cilvēkiem u.c. – 713.
Organizēt un atbalstīt pasākumus un nometnes bērniem un jauniešiem
Jauno vokālistu konkurss „Cālis 2010”.
XIII Latvijas mūzikas skolu pūšamo un sitamo instrumentu izpildītāju konkurss „Bravo Bravisimo”.
Vasaras lasīšanas akcija bērniem (dalībnieku skaits ~300, kuri izpildīja visas akcijas saistības).
RCB un Grāmatnieku ģildes rīkotā akcija „Uzmanību. Džeki lasa!”
Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” dienas aprūpes centra „Cerību māja” audzēkņu radošo darbu izstādes - 3.
Dalība lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija 2010”.
Atbalstīta nometnes organizēšana Rīgas mūzikas skolu apvienotajam simfoniskajam orķestrim un J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas zēnu korim. Nometnes laikā tika
sagatavotas jaunas koncertprogrammas, kas tika atskaņotas Rīgas svētku laikā. Notika plenērs M. Muižnieces Rīgas mākslas skolai. Kopā nometnēs piedalījās 160 audzēkņi.
Atbalstīti Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīti pasākumi (Ziemeļblāzmas bērnu svētki Vecmīlgrāvī, “Mazā stiprinieka piedzīvojumi” Mežaparkā, Latvijas bērnu
mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas rīkotā izstāde “Jaunie talanti glezniecībā”).
Atbalstīts LR Neatkarības deklarācijas 20. gadadienai veltīts pasākums “Rīgas bērni sveic un svin” Vērmanes dārzā
Atbalstīta Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas pūtēju orķestra, pūtēju orķestru “Fanfara” un “Auseklītis” un RTU studentu pūtēju orķestra dalība 1.Baltijas valstu pūtēju
orķestru konkursā “Baltic Open” un 3.Latvijas Pūtēju orķestru konkursā Jelgavā .
Atbalstīta Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas simfoniskā orķestra piedalīšanās mūzikas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, stīgu orķestru un kamerorķestru konkursā
Jelgavā.
Atbalstīts Rīgas mūzikas skolu koru festivāls LU lielajā aulā.
Atbalsts augstskolu un nevalstisko organizāciju iniciētiem radošajiem projektiem (XI Studentu teātra diena Rīgas Tehniskajā universitātē, LKA studentu izrāžu festivāls
“Patriarha rudens”, Mācību gada atklāšanas svētki “Studentu paradīze 2011” u.c.).
Atbalsts Rīgas bērnu un jauniešu muzikālā teātra iestudējumam “Velniņi”, Marijas Naumovas bērnu un jauniešu studijas pasākumam, izrādei bērniem “Cirks”.
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Atbalsts bērnu un jauniešu amatierkolektīvu radošajiem projektiem (saskaņā ar Kultūras pasākumu finansēšanas konkursa rezultātiem).
Festivālu projektu ietvaros tika organizēti pasākumi bērniem un jauniešiem, piemēram, Mūzikas festivāls “Bildes”, Starptautiskais ritmiskās mūzikas festivāls “Rīgas ritmi” u.c.
Noorganizētas, atbalstītas 259 pašvaldības līdzfinansētas nometnes ar 8867 dalībniekiem. No tiem:
- skolēnu brīvlaikos Rīgas izglītības iestādes organizēja 76 atklātās nometnes (iesaistot 2732 bērnus un jauniešus) un 151 slēgto nometni (iesaistot 5453 bērnus un
jauniešus);
- konkursa kārtībā tika finansiāli atbalstītas 32 NVO rīkotās nometnes Rīgas bērniem un jauniešiem (682 dalībnieki).
Darbības rādītāji Noorganizētas 22 aktivitātes skolēnu pašpārvalžu līderiem – 11 semināri un 11 diskusijas, iesaistot 1150 dalībniekus.
Sekmēt jaunatnes organizāciju līdzdalību darbā ar jaunatni
Rīkotas „ēnu dienas” dažādu mācības iestāžu audzēkņiem.
Jauniešu mēneša ietvaros notika 10 informatīvi izglītojoši pasākumi, no tiem 4 publiski, kurus apmeklēja ~9500 jaunieši.
Darbības rādītāji Rīgas Skolēnu domes 9 rīkotajās izglītojošās aktivitātēs piedalījās 675 jaunieši.
Jaunatnes organizācijas īstenoja 16 neformālās izglītības programmas brīvā laika centru apmeklētājiem.
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla paplašināšanai un rindu mazināšanai skolu tīkla optimizācijas rezultātā atbrīvotās skolu ēkas tiek rekonstruētas un tajās atver
pirmsskolas izglītības iestādes grupas (Sīkāk skatīt pie prioritātes Optimizēt izglītības iestāžu tīklu).
Veicināt izglītības iestāžu celtniecību un rekonstrukciju, nodrošinot optimālu iestāžu tīklu
Izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai tika iegādāti sekojoši zemesgabali:
- Rīgas 2.speciālās internātskolas (Rīgā, Ludzas ielā 43): zemesgabala Rīgā, Kalna ielā, 983 kvm platībā iegāde;
- Rīgas Ukraiņu vidusskolas (Rīgā, Visvalža ielā 4): zemesgabala Rīgā, Visvalža ielā 2, 412 kvm platībā iegāde;
- Rīgas 148.pirmsskolas izglītības iestādes: zemesgabala Rīgā, Tomsona ielā, 730 kvm platībā iegāde;
Rīgas pilsētas pašvaldības bērnudārza ēkas apsaimniekošana: zemesgabala Rīgā, Maskavas ielā 256, daļas 6930 kvm platībā iegāde.
Tika turpināts realizēt remontdarbu programmu Rīgas pilsētas izglītības iestāžu ēkās, veicot ūdensvada un kanalizācijas sistēmu renovācijas darbus, logu un ārdurvju nomaiņu un
fasāžu renovāciju, ventilācijas/siltumapgādes sistēmu renovāciju, elektroinstalācijas renovāciju, sporta un aktu zāļu renovāciju, virtuvju renovāciju, teritoriju labiekārtošanu u.c.
- veikti ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu renovācijas darbi Rīgas pilsētas izglītības iestāžu ēkās - 11 objekti;
- veikta logu un ārdurvju nomaiņa un fasāžu renovācija - 4 objekti;
- veikta ventilācijas/siltumapgādes sistēmu renovācija - 7 objekti;
- veikta elektroinstalācijas renovācija - 10 objekti;
- veikta sporta zāļu renovācija - 6 objekti;
- veikta aktu zāļu renovācija - 5 objekti;
- veikta virtuvju renovācija - 11 objekti;
Darbības rādītāji Veikta teritoriju labiekārtošana, t.sk.,
- pirmsskolas izglītības iestāžu rotaļu laukumu izbūve - 17 objekti;
- žogu renovācija - 8 objekti;
- pirmskolas izglītības iestāžu teritoriju celiņu atjaunošana - 12 objekti;
- nojumju izbūve - 5 objekti;
- sporta laukumu apgaismojuma uzstādīšana - 35 objekti;
- izglītības iestāžu teritoriju apgaismojuma renovācija - 23 objekti.
Veikti rekonstrukcijas un renovācijas darbi:
- pirmsskolas izglītības iestādes „Viršu dārzs” ēkā Cimzes ielā 3 (ēka ir arhitektūras piemineklis un atbilst arī uzdevumam U3.2.);
- Rīgas Anniņmuižas vidusskolas ēkā Rīgā, Kleistu ielā 14;
- Rīgas 85.vidusskolas ēkā Rīgā, Nīcgales ielā 22;
- ēkā Rīgā, Miera ielā 62;
- Rīgas Imantas bibliotēkā Rīgā, Slokas ielā 161;
- sanatorijas internātpamatskolas ēkā Rīgā, Brīvības gatvē 384a;
- Pāvula Jurjāna mūzikas skolas, Baložu ielā 27 papildus telpu renovācija.
5 interešu un 10 sporta izglītības iestādēm iegādāts inventārs.
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U1.10.

Nodrošināt izglītības iestādes ar izglītības procesam izvirzītajām prasībām atbilstošu materiāltehnisko bāzi
Uzdevuma izpilde notika ES līdzfinansētu projektu ietvaros.
U1.11. Veicināt valodu apgūšanu
Vispārējās izglītības iestādēs mācību priekšmetu apguvē iespējams izvēlēties dažādas svešvalodas.
No kopējā skolēnu skaita 85% apgūst angļu valodu, 18% - vācu valodu, 4% - franču valodu, 46% - krievu valodu (kā svešvalodu) un 2% vēl kādu citu valodu (dāņu, igauņu,
ivrita, japāņu, ķīniešu, latīņu, norvēģu, spāņu, somu un zviedru valodu).
U 1.12. Veicināt uzņēmējprasmju attīstību bērniem un jauniešiem
Uzdevuma izpilde notika ES līdzfinansētu projektu ietvaros.

Mērķis
Kods
U2.1.
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PM2 Radoša un eiropeiska pilsēta ar augstvērtīgu kultūras dzīvi
Uzdevums
Izpildes raksturojums (veiktās aktivitātes), tai skaitā Darbības rādītāji
Nodrošināt sabalansētu kultūras pakalpojumu pieejamību visiem rīdziniekiem
Aktīva iesaistīšanās dažādu kultūras projektu izvērtēšanu komisijās:
Dalība Kultūras projektu konkursa komisijā, Festivālu mērķprogrammas komisijā, Tradicionālo pasākumu konkursa komisijā, Gaismas festivāla „Staro Rīga” žūrijā,
Rīgas svētku koncepcijas konkursa komisijā.
Darbības rādītāji IKSD padotībā esošo kultūras un kultūrizglītības iestāžu skaits: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība – 1 (ar 8 struktūrvienībām)
Kultūras centri – 4
Profesionālais pūtēju orķestris „Rīga”
Mūzikas un mākslas skolas – 9
Rīgas Centrālā bibliotēka – 1 (ar 28 filiālbibliotēkām) un 3 ārējās apkalpošanas punkti
Rīgas pašvaldības kultūras centru darbības rādītāji: Organizēto pasākumu skaits kultūras centros un namos (2579)
Bezmaksas pasākumu skaits (1693)
Valsts un tradicionālie pasākumi (124)
Informatīvi un izglītojošās norises (lekcijas, semināri u.c.) (575)
Koncerti (961)
Izrādes (59)
Izstādes(255)
Izklaides sarīkojumi (122)
Kinoseansi (32)
Realizētie projekti (210)
Apmeklētāju skaits (922703)
Kolektīvu skaits (155)
Dalībnieku skaits (5331)
Rīgas Porcelāna, A.Čaka memoriālo dzīvokli, Sv.Pētera baznīcu un Rīgas Jūgendstila centra muzeju 2010. gadā apmeklējuši 283 293 apmeklētāji; notikušas 435
norises (ekskursijas, izstādes un pasākumi).
Audzēkņu skaits mūzikas un mākslas skolās 3369
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Bibliotēkas lietotāji - 67 563 (pēc vienotās lasītāju reģistrācijas)
Bibliotēkas apmeklējumi - 1 044 107
Bibliotēkas izsniegumi - 2 074 046
Realizēto izstāžu skaits bibliotēkās - 2 853
Realizēto pasākumu projektu skaits - 1 319 (pasākumu apmeklējums – 27 724)
Organizēt vietējas nozīmes un starptautiskus kultūras pasākumus
Sagatavoti jauni projektu pieteikumi:
• „SWAP – Māksla. Rezidences. Apmaiņa” (PVS ID 2803) Eiropas Komisijas programmā „Kultūra (2007.-2013.g.)”
• „Fotogrāfija jauniešiem. Iespējas radīšana jauniešiem ar īpašām vajadzībām apgūt fotogrāfijas mākslu” (PVS ID 2911) Igaunijas–Latvijas–Krievijas Pārrobežu
sadarbības programmai (2007.-2013.g.)”
• „Sievietes laikmetīgajā džezā Eiropā (Women of the Contemporary Jazz in Europe)” (PVS ID 2912) Eiropas Komisijas
Kultūras programmas (2007-2013) pieteikumu konkursam „Atbalsts Eiropas kultūras festivāliem”
• „Jauniešu skatuve. Jauniešu sadarbība atkarību profilaksei” (PVS ID 2921) Centrālās Baltijas INTERREG IV A programma 2007-2013.
Pareizticīgo vienotības fonda un Maskavas nama rīkotā koru mūzikas programma „Pareizticības balsis Latvijā” (Rīga, Rēzekne, Daugavpils, Liepāja 21.-24.08.2010.)
Sadarbībā ar Maskavas namu un koncertdirekciju „Ave Sol” nodrošināta koncertu norise Vērmaņdārzā un Kongresu namā Rīgas svētku ietvaros; koru uzņemšanas
programmas sastādīšana Rīgā 21.08.2010.; afišu maketa izstrāde; RD priekšsēdētāja ielūgumu un koncerta programmiņu teksta un maketa saskaņošana; RD
priekšsēdētāja dalības nodrošināšana.
24.09.2010. pēc rekonstrukcijas tika atklāts M.Čehova Rīgas Krievu teātris, kas bijis viens no nozīmīgākajiem RD investīciju projektiem pēdējo gadu laikā. Ārvalstu
viesu sagaidīšana, izmitināšana, uzturēšanās programmas sastādīšana, līdzdalība teātra atklāšanas ceremonijas sagatavošanā, sēdvietu sadalē lūgtajiem viesiem, RD
vadības līdzdalības un prezentēšanas materiālu nodrošināšana.
Izstāžu nodrošināšana:
1) 22.03.2010. Nodibinājuma „Turcijas biznesa, tirdzniecības un kultūras institūts” un Turcijas vēsturisko karšu izstādes atklāšana rātsnama 1. stāva vestibilā. Tika
sniegts atbalsts izstādes organizatoriem, nodrošināta RD vadības uzruna pasākuma atklāšanā.
2) 07.04.2010. Spāņu mākslinieku Luis Javier Gayá un Blanca Muñoz De Baena izstādes atklāšana Rīgas pilsētas izstāžu zālē „Rīgas mākslas telpa” INTRO zālē.
Tika veikta atbilstošāko telpu atlase, to izvērtēšana; izstādes atklāšanas norises saskaņošana ar organizatoriem; komunikācija ar izstāžu zāles pārstāvjiem; izstādes
atklāšanas nodrošināta. (Izstāde bija apskatāma no 07.04.-07.05.2010.),
3) 28.04.2010. Mārupes izstāžu zāles „Pinakotēka” sadarbībā ar Krievijas Mākslas Akadēmijas Sankt-Pēterburgas Iļjas Repina Valsts akadēmisko glezniecības,
skulptūras un arhitektūras institūtu tapušās sakrālās mākslas izstādes atklāšana; sadarbībā ar izstādes organizatoriem tika nodrošināts izstādes sagatavošanas
organizatoriskais darbs un atklāšanas pasākuma sagatavošana. (Izstāde bija apskatāma no 28.04.-23.05.2010.)
4) 16.08.2010. Ceļojošās izstādes „Baltija un vācieši” atklāšana rātsnama 1. stāva vestibilā, Sadarbībā ar izstādes organizatoriem tika nodrošināta izstādes atklāšana,
norise. (Izstāde bija apskatāma 16.08.-03.09.2010.)
14.09.2010. notika RD priekšsēdētāja N.Ušakova saruna ar filmas „Amaija” autoriem/Japānas filmēšanas grupu. Uz tikšanos bija aicināti Japānas vēstnieks Latvijā
Takashi Osanai, galvenās lomas atveidotāja aktrise Kaori Momoi, režisors Māris Martinsons, producente Linda Krūkle, filmas menedžeris Kaz Utsumoniya. Tika
nodrošināta RD oficiālā pieņemšana Mazajā Ģildē par godu režisora Māra Martinsona veidotās spēlfilmas „Amaija” pasaules pirmizrādei. Rīgas pilsētas prezentēšana
filmas popularizēšanas pasākumos.
Pārdaugavas svētki „Magnētiskais Māras ezers”;
Zilā karoga pacelšanas svētki Vakarbuļļu peldvietā.
26. maijā tika organizēts plašs seminārs visiem kultūras operatoriem un citu jomu interesentiem par tālāko sadarbības procesu 2014. gada programmas veidošanā,
par projektu un ideju pieteikumu iesniegšanas kārtību un mākslinieciskās koncepcijas dažādiem aspektiem.
2010. gada 17. novembrī Rīgā notika pirmais starptautiskais forums, kas veltīts jaunā sadarbības tīkla iezīmēšanai – „Baltijas dzintara vējš: kultūra, radošums,
pārmaiņas”.
Veikta pārdomāta sabiedrisko diskusiju paneļa DISKUTĒKA izveide.
Partnerības principos balstīta Eiropas dārza svētku organizēšana.
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Līdzdalība Gaismas festivālā Staro Rīga. Dalība Rīgas svētkos ar akciju 20:14 „Pilsēta – orķestris” Rīgas svētkos. Informatīvā centra darbības organizēšana, reklāmas
stenda izveide.
Īstenoti 2010. gada Rīgas pilsētas kultūras pasākumu plānā apstiprinātie valsts svētku, piemiņas un atzīmējamo dienu u.c. valsts un pilsētas nozīmes pasākumi,
tradicionālie, gadskārtu pasākumi u.c., kā arī starptautiski projekti, festivāli, atbilstoši noteiktajām prioritātēm (LR Neatkarības deklarācijas 20.gadadienas svinības,
Patriotiskā mēneša pasākumi pilsētvidē un pašvaldības kultūras iestādēs, gadskārtu ieražu pasākumi u.c.) un budžetā apstiprinātajam finansējumam:
1991.gada barikāžu aizstāvju atceres pasākumi 13.-20. janvāris (*2000 apmeklētāji);
Pavasara saulgriežu sarīkojums – Lielā diena Bastejkalnā 20. martā (*2 000 apmeklētāji)
Lieldienu sarīkojumi Līvu laukumā un Mežaparkā (*17 000 apmeklētāji)
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienai veltīti pasākumi pilsētvidē 3. un 4.maijā (*18 000 apmeklētāji)
Eiropas dienas pasākums Vērmanes dārzā 9.maijā (LR Ārlietu ministrija, Koncertorganizācija “Ave Sol”) – (*6000 apmeklētāji)
Eiropas akcija “Muzeju nakts” 15.maijā – Rīgā pasākumi 37 muzejos (*170 000 apmeklētāji)
Mātes dienas un starptautiskajai ģimenes dienai veltīti pasākumi 9. un 22.maijā (līdz *5000 apmeklētāji)
Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīti pasākumi pilsētvidē 1.jūnijā Vecmīlgrāvī un Mežaparkā (*5 600 apmeklētāji)
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi 25.maijā un 14.jūnijā (*5000 apmeklētāji)
Brīvdabas koncerti Vērmanes dārzā no jūnija līdz augustam (*2000 apmeklētāji)
Ielīgošanas pasākumi pilsētvidē no 18.jūnija līdz 22.jūnijam, t.sk. Zāļu tirgu Doma laukumā 22. jūnijā (*31 240 apmeklētāji)
Līgošana Rīgā 11.novembra krastmalā, Dzegužkalnā 23. - 24.jūnijā (*15 000 apmeklētāji)
„Rīgas svētki 2010” no 20.augusta līdz 22.augustam (~*200 000 apmeklētāji)
Mūsdienu kultūras forums „Baltā nakts” 4. septembrī (~*40 000 apmeklētāji)
Miķeļdienas gadatirgus Doma laukumā 24.septembrī (*15 000 apmeklētāji)
Lāčplēša dienas pasākumi 11.novembrī (*6 650 apmeklētāji)
Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadienai veltīti pasākumi, t.sk. pilsētvides pasākumi pie Brīvības pieminekļa, 11. novembra krastmalā, dienā 18. novembrī;
Lielais svētku koncerts Rīgas Kongresu namā (*39 770 apmeklētāji)
Gaismas festivāls „Staro Rīga 2010” no 17. līdz 20.novembrim ( ~* 200 000. apmeklētāji)
Ziemas saulgriežu pasākumi pilsētvidē (*16 200 apmeklētāji) decembris
Lielais Ziemassvētku koncerts - Ķīpsalas izstāžu hallē un LU Lielajā aulā (5900 apmeklētāji)
Adventa un Ziemassvētku pasākumi no 28. 11.2010. līdz 16.01.2011., t.sk. pasākumi pilsētvidē un Ziemassvētku tirdziņš Doma laukumā un Līvu laukumā kultūras
programmas (*215 000 apmeklētāji)
Gadumijas pasākums laukumā pie Brīvības pieminekļa un uguņošana Bastejkalnā 31.decembrī (vairāk kā *10 000 apmeklētāji)
*Aptuvenais apmeklētāju skaits brīvdabas pasākumos tiek noteikts pēc norises vietas ietilpības, norises ilguma u.tml.
Rīgas pašvaldības kultūras centros budžeta programmas „Kultūras centri un nami” ietvaros Rīgas pilsētā notikuši 88 kultūras pasākumi.
Rīgas Centrālajā bibliotēkā (RCB) organizēta izstāde „Iepazīsti Kazahstānu – Centrālās Āzijas valsti” Kazahstānas filmu festivāla Rīgā ietvaros.
Dalība „Baltās nakts” akcijā (atvērtības laiks vakara stundās, izstādes atklāšana, virtuāla pastaiga pa Brēmeni).
Grāmatu un ierakstu (CD) atvēršanas svētki (6).
Sadarbībā ar Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju organizēta grāmatu mākslas konkursa „Zelta ābele 2009” nominēto grāmatu izstāde.
2 RCB filiālbibliotēku dalība UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projektā „Stāstu bibliotēkas” (8).
Tikšanās ar interesantiem un populāriem cilvēkiem (78), pasākumi senioru un interešu klubiņu dalībniekiem (56).
17 RCB struktūrvienību dalība Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā.
Dalība grāmatu maiņu punktos izstādēs, gadatirgos, Rīgas svētkos (5).
Dalība „Tilde” un V/A „KIS” organizētajā erudīcijas konkursā „Meklē un atrodi datubāzē www.letonika.lv!”.
Pasākumi (28), veltīti ikgadējai Bibliotēku nedēļai.
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U2.4.

U2.5.

Atbalstīt atbalstīt institūcijas un organizācijas, kas nodrošina kultūras un mākslas procesu
KOPĀ 2010. gadā projektu konkursos atbalstīti:
1) 193 nevalstisko organizāciju iesniegtie projekti par summu Ls 290 883,18,
2) 97 Uzņēmumu reģistrā reģistrētu komersantu projekti par summu Ls 632 410,21,
3) 148 pašvaldības iestāžu iesniegti projekti par summu Ls 105 794,58,
4) 43 valsts iestāžu iesniegtie projekti par summu Ls 33 665,00.
Rīgas Mākslas telpā –
1) Latvijas Mākslinieku savienības krājumu izstāde 15.05. – 15.08. 2010.,
2) Brēmenes Mākslinieku savienības mākslinieku izstāde 04.09.-01.10.20101.,
3) izstāde „Un citi … Neoficiālās mākslas parādības Latvijā 20. gadsimta 60.-80. gadi” 15.10.-30.12.2010.,
4) izstāde „Māris Subačs. Jauni darbi un retrospekcija.” 17.02.-24.03.2010.,
5) izglītojoši pasākumi skolēniem un jauniešiem. Radošās darbnīcas. 01.01.-31.12.2010.
Kinoteātrī „Rīga” –
6) Operas un baleta izrāžu un ierakstu translācija 01.01.-31.12.2010.,
7) dalība starptautiskā projektā “Cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību veltīts projekts „VIVA EUROPA 2010” 18.06.2010.,
8) pasākumi kino jomā: kinolektoriji, kino pasākumi sadarbībā ar latviešu kino klubu u.c.
Atbalstīt izcilību visās kultūras jomās
Organizētas 10 izstādes izstādes jaunajiem, talantīgajiem māksliniekiem.
Eiropas kultūras galvaspilsētas (EKG) pasākumu programmas veidošana un sadarbība ar kultūras institūcijām, NVO un individuālajiem projektu veidotājiem.
Konsultatīvas palīdzības sniegšana EKG programmas projektu veidotājiem.
Latvijas mobilā centra programmas pamatprincipu izveide.
Atbalstīt kultūras daudzveidību
Nodrošināta vietējas nozīmes pasākumu ciklu organizēšana:
„Jāņu” organizēšanu – ielīgošanas pasākums Ķengaraga parkā;
„Kaimiņu dienas” Mūrnieku ielā;
Komunistiskā terora upuru piemiņas pasākumi Šķirotavas stacijā;
4 pasākumi un gadatirgi Latgales priekšpilsētas iedzīvotājiem;
Skatlogu konkurss ar Ziemassvētku rotājumiem rīkošana un apbalvošana.
Kultūras projektu konkursi ir mehānisms, kas ļauj veicināt un atbalstīt kultūras procesa daudzveidību, radošos projektus profesionālās mākslas un tautas mākslas
nozarēs. Kultūras projektu finansēšanas konkursā atbalstīti projekti šādās nozarēs:
vizuālās mākslas nozarē: 4, mūzikas nozarē – 17, dejas nozarē – 4, teātra nozarē – 11, kino nozarē – 15, multimediju nozarē – 2, grāmatniecības nozarē – 12,
kultūrvēsturiskā mantojuma nozarē 8, muzeju darbības nozarē – 4, starpnozarē – 15.
Rīgas Festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkursā atbalstīti projekti šādās nozarēs:
mūzikas nozarē – 17, dejas nozarē – 2, kino nozarē – 4, vizuālās mākslas nozarē – 2, teātra nozarē – 3, literatūras nozarē – 2, kultūrvēsturiskā mantojuma nozarē
– 7, starpnozarē - 3.
2010. gada kultūras projektu finansēšanas konkursos sniegts atbalsts mazākumtautību kultūras organizāciju un kolektīvu iniciēto kultūras projektu un pasākumu
īstenošanai
Atbalsts nevalstisko organizāciju un biedrību rīkotajiem pasākumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Rīgas Centrālajā bibliotēkā krājuma komplektēšana notiek latviešu, līvu, Latvijas valsts minoritāšu valodās, kā arī dažādās citās svešvalodās.

2010. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un
Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam ieviešanu

67

U2.6.

U2.7.

Veicināt radošumu un iedzīvotāju aktīvu līdzdalību pilsētas attīstības procesos
Mūsdienu kultūras foruma „Baltā nakts 2010”, kura 2010. gada programmas galvenās vadlīnijas tika balstītas uz aktīvu visdažādāko sabiedrības slāņu
iesaistīšanos, dodot iespēju radoši izpausties un līdzdarboties. Foruma devīze „Dari pats! Piedalies!” veicināja pasākuma paralēlās programmas izveidi. Dalībai šajā
programmā tika pieteikti 35 projekti, kurus iniciēja un realizēja sabiedriskās organizācija, uzņēmēji, domu biedru grupas.
Ar katru gadu palielinās arī iedzīvotāju aktīva līdzdalība Rīgas svētku norišu veidošanā. 2010. gadā pēc iedzīvotāju, sabiedrisko organizāciju, uzņēmēju iniciatīvas
tika īstenoti vairāki „ielu svētku” projekti u.c. pasākumi. Svētku ietvaros tika īstenoti projekti ar pasākuma apmeklētāju aktīvu līdzdalību, piem. „Rīgas svētku Lielā
spēle”, Rīgas brīvostas pārvaldes organizētā „Kanāla regate”, Basketbola kluba „VEF Rīga” projekts „Krastu mačs „Diennakts basketbola turnīrs””, pašdarināto
braucamrīku festivāls „Cartoon rallijs 2010”, „O! Kartes Rīgas svētku nakts skrējiens”, 2009. gadā aizsāktā akcija „Pilsēta – orķestris”, kas noslēgsies 2014. gadā
kad Rīga būs Eiropas Kultūras galvaspilsēta.
Gaismas festivāla „Staro Rīga” viens no tematiskajiem blokiem paredz pilsētas iedzīvotāju līdzdalības akciju veidošanu, īpaši pilsētas apkaimēs. 2010. gadā
festivāla ietvaros sadarbībā ar „Sony Ericsson” tika rīkota akcija „Staro Rīga – staro arī TU”, kuras laikā iedzīvotāji tika aicināti veidot savus unikālos gaismas
objektus. Festivāla ietvaros sadarbībā ar Nodibinājumu „Rīgas Tūrisma attīstības birojs” tika īstenots projekts „Gaismas kafejnīcu maršruts”, kurā tika iesaistīti
pilsētas kafejnīcu un restorānu īpašnieki. Festivāla ietvaros tika īstenoti 20 sadarbības partneru iniciēti un realizēti unikāli gaismas objekti. Sadarbībā ar uzņēmumu
Tele 2 tika organizēts radošs konkurss jauniešu iniciētiem un veidotiem gaismas objektiem (festivālā tika īstenoti 7 projekti).
2010. gada decembrī sadarbībā ar Rīgas domi tika izsludināts Skatlogu, ēku fasāžu, priekšlaukumu un pilsētvidi veidojošu objektu svētku noformējuma konkurss
„Ziemassvētki 2010”, kurā tika aicināti piedalīties visi Rīgas iedzīvotāji.
2010. gadā tika radīts arī pilnīgi jaunu tradīciju veidojošs Ziemassvētku noformējuma veids– projekts „Rīgas Ziemassvētku egļu ceļš”, kurā Ziemassvētku egles un
vides objekti/instalācijas veido tematisku kopumu, kas papildina Rīgas kultūrvidi un attīsta pilsētas tēlu, iekļaujot arvien jaunas pilsētas teritorijas un aicinot tajā
piedalīties visu sabiedrību.
Veicināt iedzīvotāju radošu brīvā laika pavadīšanu
Nozīmīgākie pilsētas pasākumi:
- LR neatkarības deklarēšanas pasludināšanas 20. gadadienai veltītie pasākumi pilsētvidē 3. un 4. maijā;
- Patriotiskā mēneša pasākumi pilsētvidē un pašvaldības kultūras iestādēs (Lāčplēša diena, LR proklamēšanas 92. gadadienai veltītie pasākumi un svētku
uguņošanas priekšnesums 11. novembra krastmalā);
- Rīgas svētki (ar ~ 200 000 apmeklētājiem);
- Mūsdienu mākslas festivāls „Baltā nakts” (~ 40 000);
- Zāļu tirgus Doma Laukumā , Miķeļdienas gadatirgus Vecrīgā;
- Jāņu svinēšana 11. novembra krastmalā (~ 15 000), Dzegužkalnā un Latvijas Etnogrāfiskajā muzejā;
- 3. Gaismas festivāls „Staro Rīga” (~ 200 000).
- Adventa un Ziemassvētku programma, Gadumijas pasākums pie Brīvības pieminekļa (~ 10 000).
Papildus īstenotie svētku noformēšanas pasākumi – Starptautiskajai Sieviešu dienai, Lieldienu svētkiem, Līgo svētkiem, X Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem, Rīgas svētkiem.
Pilsētas svētku plānotie trīs noformējumi – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, LR proklamēšanas diena, Ziemassvētki.;
Organizētas mākslas studiju „Skrīveri” un „Grīva” audzēkņu izstādes Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā.
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Norit iedzīvotāju radoša brīvā laika pavadīšanas un līdzdalības rīcības plāns, kura mērķis iesaistīt un nodrošināt aktīvāku pilsētas iedzīvotāju iesaisti radošajos
kultūras projektos visā pilsētā.
Veicināt kultūras iestāžu celtniecību un rekonstrukciju, nodrošināt optimālu kultūras iestāžu tīklu
Latgales priekšpilsētas multifunkcionālā kultūras un mākslas centra un daudzstāvu autostāvvietas (Park&Ride) tehniskā projekta izstrāde Maskavas ielā b/n
(kadastra Nr.01000780164), platībā 28394 m2. Tehniskā projekta izstrādes beigu stadija.
Rīga 2014 programmas plānošanas procesā tiek apzinātas esošās infrastruktūras iespējas un pieejamība gan pilsētas centrā, gan apkaimēs rosinot un veicinot
jaunu, mūsdienām atbilstošu kultūras infrastruktūras pieejamību un modernizāciju. Tiek plānota mobilo centru izveides programma.
Pārskata gadā tika identificētas un sāktas attīstīt vairākas projektu idejas: Doma baznīcas rekonstrukcijas projekts; Latvijas Nacionālās Mākslas muzeja
rekonstrukcijas projekts; VEF kultūras pils rekonstrukcija un Kultūras pils „Ziemeļblāzma” rekonstrukcija.
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Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskos objektus pilsētas centrā un citās vēsturiskās apbūves teritorijās
Sagatavots ERAF finansēts projekts. „Rīgas Pils laukuma labiekārtošana”.
Veikti un nodoti ekspluatācijā M.Čehova Rīgas Krievu teātra ēku kompleksa Rīgā, Kaļķu ielā 14, Kaļu ielā 16 un Kalēju ielā 14 rekonstrukcijas un restaurācijas
darbi. Ēku komplekss Kaļķu 14, 16 un Kalēju 14 ietilpst pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” sastāvā (aizsardzības Nr.7442).
2010. gadā ir organizēts un veikts Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja ēkas rekonstrukcijas ar piebūves izbūves metu konkurss.
08.06.2009. pabeigta kultūras pieminekļa Rīgā, Marijas ielā 6 piespiedu sakārtošana.
Sagatavoti un pieņemti RD lēmumi par kultūras pieminekļa Rīgā, Pētersalas ielā 5 piespiedu sakārtošanu (darbi pabeigti 28.10.2009.) un kultūras pieminekļa daļas
Rīgā, K.Valdemāra ielā 49 piespiedu demontāžu (izpilde tiek turpināta).
Veikts sistemātisks un regulārs darbs (sarakste ar juridiskām un fiziskām personām, apmeklētāju konsultācijas, dalība arhitektūras ideju konkursu žūrijās), lai
vairotu un padziļinātu sabiedrības izpratni par kultūras pieminekļu aizsardzību un uzturēšanu, par apbūves noteikumu specifiku, kā arī pilsētvides dizaina, reklāmas
izvietošanas un fasāžu krāsojuma nosacījumiem Rīgas vēsturiskajā centrā, pilsētbūvniecības pieminekļos un apbūves aizsardzības teritorijās Rīgā. (Sagatavoti 943
atbildes dokumentu projekti, t.sk. 357 plānošanas un arhitektūras uzdevumi; izvērtēti, saskaņoti un akceptēti 577 būvprojekti un zemes ierīcības projekti.)
Apsekoti 280 kultūrvēsturiski objekti, t.sk. atzinumu sagatavošanai par objekta atbilstību; RD 11.09.2007. saistošo noteikumu Nr.88 „Nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” – 69 objekti; nolūkā noskaidrot kultūras pieminekļa saglabāšanas stāvokli pirms plānošanas un arhitektūras
uzdevuma sagatavošanas – 90 objekti; veikta fotofiksācija kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanai un saskaņošanai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekciju – 121 objekts.
Noteikta 121 ēkas kultūrvēsturiskā vērtība atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām
Izveidota elektroniskā datubāze par vēsturiskajām ēkām (2010. gada beigās – 931 objekts) Rīgā, kurām noteikts kultūrvēsturiskās vērtības līmenis atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
Pamatojoties uz īpašnieku pieteikumiem (277), izvērtēta tiem piederošo ēku atbilstība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
saņemšanai saskaņā ar RD 11.09.2007. saistošo noteikumu Nr.88 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” nosacījumiem.
Piedaloties būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju darbā, izvērtēti objektos Rīgas vēsturiskajā centrā, pilsētbūvniecības pieminekļos un apbūves aizsardzības
teritorijās, kā arī valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos veiktie būvdarbi.
Aktualizēta datubāze par Rīgas pilsētas īpašumā esošajām ēkām – valsts aizsargājamiem arhitektūras pieminekļiem (247 objekti).
Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem RD 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, lai optimizētu Rīgas
kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un aizsardzību.
Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem RD 07.02.2006. saistošajos noteikumos Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”, lai aktualizētu un pilnveidotu nosacījumus UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļautā objekta izmantošanai un apbūvei.
Dalība attīstības priekšlikumu izskatīšanā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē, Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā un arhitektūras ideju konkursu
žūrijās.
Veikti Rīgas pilsētas teritorijā esošo vēsturisko muižiņu un parku apsekojumi, fotofiksācija, esošās situācijas izvērtēšana (24).
Sniegtas izziņas arhitektiem un objektu īpašniekiem, kā arī citām fiziskām un juridiskām personām par kultūrvēsturiski vērtīgiem objektiem Rīgā, saglabājamām
vērtībām konkrētos objektos, pamatojoties uz RKPAN pārziņā esošiem pētījumiem, grāmatām, materiāliem.
RKTMC „Mazā ģilde”, koncertzāle „Ave Sol”, Kultūras pils „Ziemeļblāzma”, VEF Kultūras pils ēku un vides uzturēšana un darbības nodrošināšana.
Uzsākta kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrāde.
Pārskata gada laikā tika saņemti finansējuma apstiprinājuma lēmumi un/vai RD noslēgusi finansējuma līgumus sekojošam projektam: Grīziņkalna kultūrvēsturiskā
mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana.
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PM3 Uz starptautisku sadarbību vērsta pilsētas ekonomikas attīstība
Uzdevums
Izpildes raksturojums (veiktās aktivitātes), tai skaitā Darbības rādītāji
Veidot un veicināt ārējos sakarus
Koordinēti un nodrošināti RD vadības, komiteju locekļu un departamentu darbinieku 159 ārvalstu komandējumi uz Rīgas sadraudzības/sadarbības pilsētām,
pamatojoties uz sadraudzības/sadarbības pilsētu pašvaldību oficiāliem ielūgumiem, kā arī saistībā ar piedalīšanos starptautisku organizāciju un institūciju organizētās
konferencēs un semināros u.c. pasākumos.
Sadarbība ar 29 Rīgas sadraudzības pilsētām (ar kurām parakstīta vienošanās par sadarbību): Almati (Kazahstāna), Amsterdama (Nīderlande), Astana (Kazahstāna),
Bordo (Francija), Brēmene (Vācija), Dalasa (ASV), Florence (Itālija), Kalē (Francija), Kērnsa (Austrālija), Kijeva (Ukraina), Kobe (Japāna), Maskava (Krievija), Minska
(Baltkrievija), Norčēpinga (Zviedrija), Olborga (Dānija), Pekina (Ķīna), Pori (Somija), Rostoka (Vācija), Sanktpēterburga (Krievija), Santjago (Čīle), Stokholma (Zviedrija),
Sudžou (Ķīna), Taipeja (Ķīna), Tallina (Igaunija), Tartu (Igaunija), Taškenta (Uzbekistāna), Tbilisi (Gruzija), Varšava (Polija), Viļņa (Lietuva).
36 dažādu starptautiska mēroga pasākumu ar Rīgas sadraudzības pilsētām koordinēšana un nodrošināšana: (2010. gadā notika vairākas Rīgas un Brēmenes
sadraudzības 25 gadu jubilejai veltītas vizītes un pasākumi, sadraudzības pasākumi ar Kobi, Kērnsu, Kijevu, Maskavu, Minsku , Norčēpingu, Rostoku, Sanktpēterburgu,
Sudžou un citām pilsētām).
Darbības rādītāji Sadraudzības pilsētu pasākumi tika nodrošināti ar Rīgas pilsētas informatīvajiem materiāliem un reprezentācijas pasākumiem un priekšmetiem. Tika nodrošināta
publicitāte Kobes dienām un Brēmenes dienām Rīgā: tika izgatavotas un izvietotas attiecīgi 80 un 100 afišas, tika izgatavoti 400 RD priekšsēdētāja ielūgumi uz Kobes
dienu pasākumiem un 900 ielūgumi uz Brēmenes dienām Rīgā, kā arī tika sagatavotas oficiālās dāvanas. Tika izgatavoti informatīvie materiāli „Ielūgums uz Rīgu” vācu
valodā (1500 eksemplāri) un bukleti „Rīga četros gadalaikos” krievu valodā (5000 eksemplāri).
Tika īstenota sadarbība ar 20 starptautiskām organizācijām/institūcijām un sadarbības tīkliem (piemēram, Union of the Baltic Cities jeb UBC, Eiropas lielo pilsētu
sadarbības tīkls EUROCITIES
, Baltijas Metropoļu sadarbības tīkls jeb BaltMet, UNESCO u.c.).
42 starptautiska mēroga pasākumi (sadarbības ar starptautiskām organizācijām/ institūcijām un sadarbības tīkliem ietvaros), piemēram, dalības nodrošināšana ES
Reģionu komitejas plenārsēdēs un komisiju sēdēs, dalības nodrošināšana „Eurocities” pasākumos, dalības nodrošināšana Cities for Children pasākumos, dalības
nodrošināšana BaltMet tīkla pasākumos u.c.
Sadraudzības pilsētas – kultūras projekti un kultūras darbinieku mobilitāte, piemēram, Umeo pilsētas bibliotēkas darbinieku vizīte RCB, Rīgas Bolderājas Mūzikas
un mākslas skolas pedagogu un audzēkņu dalība Pori Mākslas skolas projektā “Uguns skulptūru festivāls”, RCB darbinieku prakse Somijā, realizējot Eiropas
Kopienas Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas ietvaros atbalstīto RCB mobilitātes projektu „Starpbibliotēku abonements un bibliotekārie
pakalpojumi slimnīcās. Somijas pieredze” u.c.
Lai nodrošinātu ārvalstu sadarbības tālāku koordinētu un mērķtiecīgu veidošanu Rīga-2014 projekta veiksmīgā realizēšanā, ir veikts ārvalstu sadarbības pilsētu
kartēšanas projekts. Rīgas pilsētas pašvaldībai sadarbojoties ar Ārlietu un Kultūras ministrijām, ir noteiktas visas pilsētas Eiropā un pasaulē, ar kurām šobrīd ir
sadarbība un potenciāls nākotnes attiecību modelis.
Dalība starptautiskajās kultūras komitejās un tīklojumos: Eiropas lielāko pilsētu sadarbības tīkla EUROCITIES Kultūras foruma sanāksmes (4), dalība starptautiskajā
sadarbības tīklā “Eiropas Baltās naktis” - Balto nakšu pasākums Parīzē (Francija) .
Sadarbība starptautisku projektu īstenošanā pilsētas organizēto pasākumu ietvaros:
Rīgas svētki 2010” - World Elite Aerobatic formula lidojumi virs Daugavas akvatorija, kurā piedalījās Lietuvas, Spānijas un Krievijas piloti, kora mūzikas koncerts
„Pareizticīgo balsis Latvijā”, kurā piedalījās A.V.Svešņikova Valsts akadēmiskais krievu koris, Starptautiskā sabiedriskā pareizticīgo tautu vienotības fonda kamerkoris
“Klasiks” un Gņesina valsts mūzikas koledžas kamerkoris (Krievija), muzikāla izrāde bērniem “Melnais kaķis” (Musta Kissa), RKTMC “Mazā ģilde teātra studijas
“Vinnijs”, J. Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas un Helsinku Annatalo Mākslas centra studijas kopprojekts u.c.
Mūsdienu kultūras forums „Baltā nakts 2010” ietvaros realizēto kultūras un mākslas projektu ietvaros piedalījās rekordliels ārvalstu mākslinieku skaits – 40
mākslinieki: no Šveices, Vācijas, Meksikas, Lietuvas, Dānijas, Francijas, Krievijas, Lielbritānijas, Grieķijas u.c.
Gaismas festivāla „Staro Rīga 2010” laikā tika realizēti vairāki starptautiskās programmas projekti.
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Viens no Rīgas festivālu mērķprogrammas mērķiem ir veicināt Rīgas tēla veidošanu reģionālā un starptautiskā kontekstā, veicināt starptautisko kultūras sakaru un
starppilsētu kultūras apmaiņas attīstību.
2010.gadā no 40 atbalstītājiem festivāliem 26 sevī ietvēra starptautiska mēroga aktivitātes (piemēram, lielākie no tiem 10. Starptautiskais Baha kamermūzikas
festivāls; 10. Starptautiskais mūzikas festivāls “Rīgas Ritmi”; Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Rīgas Doms”; “Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls”;
Jaunās mūzikas festivāls “Arēna 2010”; 15. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls; 15. Starptautiskais kinoaktieru festivāls “Baltijas Pērle”; Rīgas Starptautiskais
kino forums “Arsenāls”; Starptautiskais seno spēkratu salidojums “Rīga Retro” u.c.
Pārskata gadā tika identificēta un sākta attīstīt projektu ideja: Rīgas – Pleskavas uzņēmējdarbības vides attīstības projekts.
U3.2.

Veicināt tranzīta un loģistikas attīstību
Turpinājās Austrumu maģistrāles posmu projektēšana un izbūve:
- Gustava Zemgala gatves un Gaujas ielas divu līmeņu šķērsojuma būvniecība;
- Viestura un Meža prospektu šķērsojuma būvniecības uzsākšana;
- Pabeigta būvprojekta izstrāde no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai.
Turpinājās Dienvidu tilta 2. (Slāvu maģistrālā transporta mezgla) posma būvniecība, t.sk.:
- izbūvētas 2 otrā līmeņa satiksmes mezgla estakādes, kas savieno Krustpils ielu ar Piedrujas ielu;
- turpināta trešā līmeņa estakādes būvniecība virzienā no Slāvu dzelzceļa pārvada uz Lubānas ielu;
- demontēts vecais pārvads pār dzelzceļu Slāvu ielā un turpināta otra jaunā pārvada būvniecība pār dzelzceļu.
Turpinājās Dienvidu tilta 3.kārtas (Zemgales virziena maģistrālā transporta mezgla) posmu būvniecība, t.sk.:
- apbraucamā ceļa izbūve pie Ziepniekkalna ielas;
- pabeigta pazemes komunikāciju izbūve Ziepniekkalna ielā.
Aktivitātes minētas arī zem prioritātes Īstenot Rīgas Ziemeļu transporta koridora projektu.
No pagājušā gada ieviešanā ir Baltijas Palete – Baltijas jūras un Āzijas sadarbības plānošanas kopprojekts BASAAR (projekts noslēgsies gada beigās).

U3.3.

Veicināt tūrisma attīstību
17.12.2010. Tikšanās ar Kuopio pilsētas pašvaldības (Somija) Tehniskās valdes delegāciju (Tehniskās valdes locekļi-politiķi, personāls – 12 Kuopio pilsētas
pašvaldības pārstāvji, t.sk. vairāku departamentu vadītāji). Vizītes galvenais mērķis bija Tehniskās valdes darba apspriede par 2009.–2010. gada darba periodu,
papildus – informācijas gūšana Rīgas pilsētas plānošanas, arhitektūras, kā arī pašvaldības apsaimniekojamo teritoriju un objektu jomā.
Organizēti 6 informatīvie darba semināri tūrisma industrijai.
Izveidots Rīgas gidu reģistrs un organizēti gidus izglītojoši semināri.
Izstrādāti 3 tūrisma maršruti projektu ietvaros – Grīziņkalns, Maskavas forštate, Rīgas centrs.
Ir uzsāktas sarunas par iespēju 2014. gadā Rīgā organizēt Pasaules koru olimpiādi, kura notiek reizi divos gados un pēc pieredzes parasti piesaista līdz 20 000
dalībnieku.
Regulāri notiek sadarbība ar Rīgas Tūrisma attīstības biroju (RTAB zīmols LIVE RĪGA), Tūrisma Attīstības Valsts aģentūru, kā arī tūrisma operatoriem, aģentūrām u.tml.
RTAB savās reklāmas kampaņās iekļāva Rīgas pašvaldības rīkotos un nodrošinātos svētku pasākumus – Jāņi Rīgā, Rīgas svētki, gaismas festivāls „Staro Rīga”, projekts
„Rīgas Ziemassvētku egļu ceļš”, Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi.
Regulāri tika gatavota un sniegta informāciju par dažādiem pasākumiem Rīgā. Tika nodrukātas reklāmlapas „Lielākie pasākumi Rīgā 2010.gadā” latviešu, krievu un
angļu valodā, kā arī šī informācija publicēta IKSD tīmekļa vietnē.
Tika nodrošināta lielāko tradicionālo kultūras pasākumu norise Rīgā – Lieldienu pasākumi, Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas
svētki 11. novembra krastmalā, Jāņu ielīgošanas pasākumi un Jāņu svinības 11.novembra krastmalā, Dzegužkalnā un Brīvdabas muzejā, Rīgas svētku
programma, Mūsdienu kultūras forums „Baltā nakts”, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgais pasākums laukumā pie Brīvības pieminekļa un
uguņošana 11.novembra krastmalā, gaismas festivāls „Staro Rīga”, „Rīgas Ziemassvētku egļu ceļš”, Ziemassvētku pasākumi un Jaunā gada sagaidīšana laukumā
pie Brīvības pieminekļa un uguņošana Bastejkalnā, kā arī Rīgas Festivālu mērķprogrammā līdzfinansējusi 40 festivālus. Nozīmīgākie festivāli – 10.Starptautiskais
Baha kamermūzikas festivāls, Rīgas Operas festivāls, 10. Starptautiskais mūzikas festivāls „Rīgas Ritmi”, Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls, Rīgas
Starptautiskais kino forums „Arsenāls”, Teātra festivāls „Zelta Maska Latvijā”.
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Pašvaldības kultūras iestāžu aktivitātes, kas vērstas uz tūristu un Rīgas viesu piesaisti:
- Profesionālais pūtēju orķestris „Rīga” 2010.gada pavasarī organizēja Pavasara festivālu „WINDSTREAM”, augustā sniedza koncertus Rīgas Domā;
- Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs „Mazā Ģilde” sadarbojās ar tūrisma organizācijām, piedāvājot viesiem dažādas programmas: kora mūziku, tautas dejas,
folkloras uzvedumus, amatu demonstrējumus, kā arī ekskursijas Mazajā ģildē;
- Tika piedāvāti reklāmas bukleti par Mazo ģildi – krievu, angļu un vācu valodā;
- Kultūras centrs „Mazā Ģilde” organizēja Lieldienu pasākumu Līvu laukumā, vasaras mēnešos īstenoja projektu „Džezs Vecrīgā Mazās Ģildes dārziņā” (muzicēja
grupas „SILVESTERI ORKESTERI” un „JAM ORCHESTRA”).
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības veidotie projekti pilsētvidē tautas tradicionālo svētku jomā:
- Lieldienas Imantā, Iļģuciemā, Līvu laukumā, Zāļu tirgus un Miķeļa tirgus Doma laukumā;
- Projekti Rīgas pilsētas svētku laikā - Torņa mūzika, Zelta kāzu jubilāri, Tekstilmozaīkas festivāls Iļģuciemā, brīvdabas pasākums „Imanta – vieta ar vārdu”;
- RKTMC ”Mazā ģilde”, Profesionālā pūtēju orķestra „Rīga” piedāvātie projekti – koncerti un ekskursijas tūrisma sezonā;
- Rīgas pašvaldības kultūras centru dalība Mūsdienu kultūras foruma „Baltā nakts” ietvaros.
Projekta pieteikums „Vēsturiski literārā pastaiga pa Vecrīgu” projektu konkursam „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā”.
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Darbības rādītāji RCB organizētās 10 ekskursijas pa Vecrīgu skolēniem, RCB ārvalstu sadarbības partneriem un citiem interesentiem.
Izstādes un pasākumi, veltīti Rīgas svētkiem -43.
Literatūras un mākslas izstādes un pasākumi, veltīti Mākslas dienām - 59.
Veicināt degradēto objektu un teritoriju sakārtošanu tūristu iecienītās vietās
Graustu sakārtošanas pasākumi:
- Nojaukti piespiedu kārtā 4 īpašumi (Krāslavas ielā 19, Aglonas ielā 37, Kr.Barona 30, Brīvības 122);
- Sakārtoti piespiedu kārtā 5 īpašumi (Lāčplēša 112/3, Maskavas 73, Ulbrokas 8A, Maskavas 217, Maskavas 87);
- Paši īpašnieki sakārtojuši 7 īpašumi (Ģertrūdes 65, Lienes 14A, Daugavpils 13, Katoļu 23, Līvānu 3, M.Kalna 21, Lubānas 28).
Veicināt pozitīvu Rīgas atpazīstamību starptautiskos tirgos
24.-27.06.2010. dalība Jauno laiku Hanzas savienībā – Rīgas pilsētas reprezentācija 30. Starptautiskajās Hanzas dienās un Hanzas pilsētu izstādē-gadatirgū
Pērnavā (Igaunija). 30. Starptautiskās Hanzas dienas sniedza iespēju Rīgai demonstrēt gan tūrisma iespējas, gan sadarbības potenciālu. Rīgas pārstāvis piedalījās
Ekonomikas forumā un apmeklēja delegātu un komisijas sēdes. Hanzas pilsētu izstādē-gadatirgū darbojās Rīgas stends ar dažādiem informatīvajiem materiāliem par
Rīgu angļu, krievu un vācu valodā, prezentējot pilsētu un tās tūrisma iespējas un informējot par lielākajiem pasākumiem un notikumiem.
Darbības rādītāji 30. Hanzas dienas kopumā apmeklēja ~ 100 tūkst. cilvēku
16.-19.03.2010. Kannās (Francija) notika starptautiskā nekustamā īpašuma izstāde „MIPIM 2010”. Tika rīkots reprezentācijas pasākums izstādes „MIPIM 2010”
apmeklētājiem. Šis pasaulē lielākais nekustāmā īpašuma gadatirgus sniedz iespēju uzrunāt investorus un nekustāmā īpašuma attīstītājus no visas pasaules, informēt
par pilsētas plāniem un perspektīvām.
Starptautiskie tūrisma gadatirgus Balttour 2010 Rīgā
Dalība 8 Starptautiskajos tūrisma filmu festivālos: Berlīne (Vācija); Veliko Gradiste (Serbija); Veļikij Novgorod (Krievija); Barcelos (Portugālē); Otopene (Rumānija);
Karlovy Vary (Čehija); Kannas (Francija); Vīne (Austrija).
Starptautiskā tūrisma filmu festivāla „Tourfilm-Riga 2010” organizēšana - festivālā tika vērtētas un demonstrētas tūrisma īsfilmas (tika iesūtītas 97 īsfilmas no 35
pasaules valstīm). Festivāla svinīgā ceremonija ar ārvalstu filmu autoru piedalīšanos.
Izstrādāti un izdoti informatīvie materiāli: Tūrisma īsfilma „10 padomi apciemojot Rīgu”; Tūrisma pase; Buklets „Viena diena Rīgā”; Ekonomikas profils; Rīga skaitļos.
Uzsākts darbs pie mājas lapas izveides www.investeriga.lv.
Organizēt Rīgas uzņēmēju ārvalstu kontaktu kvalitatīvu un kvantitatīvu paplašināšanos
Uzdevuma izpilde notika ES līdzfinansētu projektu ietvaros.
Veicināt starptautisku organizāciju un uzņēmējsabiedrību reģionālo pārstāvniecību izvietošanu Rīgā
Eiropas finansēta pārrobežu projekta pieteikuma sagatavošana „Rīgas, Pleskavas un Tartu uzņēmējdarbības veicināšanas centrs’’.
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Mērķis
Kods
U4.1.

Atbalstīt publiskās diplomātijas pasākumus Rīgas popularizēšanai
Organizēti, koordinēti un nodrošināti 47 valsts protokola pasākumi un ārvalstu oficiālo delegāciju uzņemšana RD – tostarp RD priekšsēdētāja pieņemšanas saskaņā ar
valsts protokola ārvalstu vizīšu plānu, RD vadības pieņemšanas saskaņā ar valsts un starptautisko institūciju priekšlikumiem u.c. Detalizētāk skat. pie U3.1.

PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Uzdevums
Izpildes raksturojums (veiktās aktivitātes), tai skaitā Darbības rādītāji
Attīstīt esošajam pilsētas centram pakārtotus apkaimju apakšcentrus
Turpinājās Latgales multifunkcionālā kultūras un mākslas centra būvprojekta izstrāde
Tika turpināts darbs pie Rīgas apkaimju projekta, kura ietvaros paredzēts veidot publisku diskusiju par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības iespējām, rīdzinieku
piederības sajūtas veicināšanu noteiktai pilsētas teritorijai, par iedzīvotāju līdzdalības un iesaisties sekmēšanu pilsētplānošanas procesos, darbojoties apkaimju līmenī,
kā arī pašvaldības un nevalstisko organizāciju lomu apkaimju stiprināšanas procesā.
2010. gadā tika aktualizēti statistiskie dati par apkaimēm. Portālā www.apkaimes.lv tika ievietota informācija par dažādiem pasākumiem, kas tiek rīkoti apkaimēs.
Notika apkaimju idejas integrācija Talkas lv pasākumā.
26. martā radošajā telpā „Tasty”, Martas ielā 1, tika atklāta sociālās mākslas projekta „Pilsētas ikdiena mūsu maršrutos” izstāde, kuru organizē Britu padome Latvijā
sadarbība ar radošo telpu „Tasty”. Šis projekts tika veidots, balstoties uz Rīgas apkaimju koncepta ideju. Projekta rezultāti tika analizēti.
Noorganizēta lekcija par Rīgas Apkaimju attīstību RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes maģistrantūras studentiem
Aktīva līdzdarbība portāla www.apkaimes .lv uzturēšanā un informācijas sagatavošanā (kartogrāfiskāie, vizuālie un statistikas materiāli)
Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādes uzsākšana

U4.2.

U4.3.

Nodrošināt kvalitatīvu apkaimju sasniedzamību no un uz pilsētas centru un pietiekamu, kvalitatīvu ielu tīklu
Transporta plūsmu un satiksmes infrastruktūras nodrošinājuma izpētes, analīzes un priekšlikuma projekts Rīgas pilsētas daļai, kas ietver Hanzas šķērsojuma trasi.
(Noslēguma etaps)
Tuvināt pašvaldības pakalpojumus dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)
Tika paplašināts centrā un tā teritoriālajās atrašanās vietās sniegto pakalpojumu klāsts, piemēram dokumentu pieņemšana un atļauju izsniegšana ielu tirdzniecības
pasākuma laikā un ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā saskaņošanai; atļauju izsniegšana ielu tirdzniecībai centra rajonā (sadarbībā ar Austrumu
izpilddirekciju); bērnu reģistrācija pirmsskolu mācību iestādēs); RD priekšsēdētāja apmeklētāju pieņemšanas organizēšana.
Tika atvērtas 4 jaunas teritoriālās atrašanās vietas - Bolderājā, Zolitūdē, Ziepniekkalnā un Pļavniekos.
Nodrošināta apmeklētāju pieņemšana RPP teritoriālajās pārvaldēs, kā arī apmeklētāju pieņemšanas punktos atsevišķos mikrorajonos.

U4.4.

2010.g. 16.-17.jūnijā Rīgā notika seminārs „Nākotnes pilsētas spēle”, kuras laikā tika meklēti radoši risinājumi pašvaldības un apkaimju iedzīvotāju sadarbības
iespējām pilsētvides attīstībai. Spēle tika organizēta sadarbībā ar Britu padomi Latvijā un pilsētsociologu Viesturu Celmiņu. Uzmanības centrā bija Pašvaldības un
apkaimju iedzīvotāju sadarbības iespējas un iesaiste pilsētas attīstības procesos. „Nākotnes pilsētas spēlē” Rīgā piedalījās ap 30 dalībnieku no tādām apkaimēm kā
Āgenskalns, Trīsciems, Imanta, Pļavnieki, Bieriņi, Grīziņkalns u.c., kas pārstāv visdažādākās profesijas, tai skaitā arhitekti, studenti, uzņēmēji, pašvaldību darbinieki,
un citi aktīvi pilsētas iedzīvotāji. Pasākumā tika pārstāvētas arī Rīgas apkaimju NVO starp kurām var minēt Bolderājas grupu, Vecrīgas biedrību, Mežaparka
attīstības biedrību, SO Kundziņsalu, Vecmīlgrāvja attīstības biedrību u.c. neformālas grupas.
Revitalizēt un attīstīt degradētās teritorijas un objektus pilsētā
Aktivitātes šī uzdevuma ietvaros skatīt uzdevumu U2.8. un U3.4. aprakstos.
Izveidoti divi saraksti (tabulas) ar pašvaldības funkciju nodrošināšanai neprivatizējamo zemes gabaliem Daugavas krastmalā (25 zemes gabali) un Latgales priekšpilsētas
administratīvajā teritorijā (6 zemes gabali) (14.12.2010. RD Lēmums Nr.2343 un 13.01.2009. RD Lēmums Nr.4621).
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Nesankcionēto sadzīves atkritumu izgāztuvju likvidēšanas darbi pašvaldības teritorijās: Buļļupes labā krasta teritorijas; Sējas ielas un Kursīšu ielas teritorijas;
Lucavsalas teritorijas; Ozolciema ielas (pretī autostāvvietai) teritorijas; Ķekavas ielas (aiz ēkas Nr. 15) teritorijas
Darbības rādītājs Attīrītas teritorijas – 5
Likvidētas nesankcionēti izbērto atkritumu vietas
Darbības rādītājs 2 vietas
Aktualizēta informācija par sabiedrisko drošību apdraudošām un pilsētas ainavu bojājošām būvēm. No tām pašvaldības īpašumi – 43, no tiem: 9 kultūras
pieminekļi, 13 atrodas pieminekļu un dabas aizsardzības teritorijās. Valsts īpašumi – 4. Fizisko un juridisko personu īpašumi – 151, no tiem: kultūras pieminekļi
13, 28 atrodas pieminekļu un dabas aizsardzības teritorijās.
Pārskata gadā tika identificēta un sākta attīstīt projektu ideja: Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija.

U4.5.

Pārskata gada laikā tika saņemti finansējuma apstiprinājuma lēmumi un/vai RD noslēgusi finansējuma līgumus sekojošam projektam: Maskavas, Krasta un
Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija (noslēgts finansēšanas līgums).
Uzlabot apkaimju estētisko un pilsētvides kvalitāti
Veikta Pļavnieku kapsētas kapličas ēkas renovācija un Bolderājas kapsētas kantora ēkas un kapličas remonts.
1. Vides dizaina elementa „PULKSTENIS” uzstādīšana F.Sadovņikova Lāčplēša ielu stūrī.
2. Graustu sakārtošanas pasākumi (Skat. arī uzdevuma U3.4. ietvaros veiktās aktivitātes)
Iekškvartālu piebraucamo ceļu un koplietošanas ceļu un teritoriju remonta darbi Valdeķu ielā, Irbenes ielā, Robežu ielā, Ruses ielā, Dammes ielā, Kurzemes
prospektā un citur.
Darbības rādītājs Iekškvartālu piebraucamo ceļu un koplietošanas ceļu un teritoriju remonta darbi 43 objektos.
Asfalta seguma ceļu bedrīšu remonta darbi iekškvartālos: Baldones iela 24,26,28; Melnsila iela 19, 21, 23, 25; Spilves iela 7-17
Darbības rādītājs Asfaltseguma bedrīšu remonta darbi 13 objektos.
Grants seguma iekškvartālu ceļu remonta darbi: Sēlpils ielas un Purva ielas iekškvartāls; Vīksnas iela 29; Svētes iela 6.
Darbības rādītājs Grants seguma iekškvartālu ceļu remonta darbi 3 objektos.
Būvju demontāžas darbi:
Ozolciema ielā – 3 kiosku grupas ielas sarkanajās līnijās
Darbības rādītājs Demontētas būves - 12

U4.6.
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2010. gadā, realizējot „Svētku noformējuma Rīgā realizēšanas koncepciju 2007. – 2012.”, rīkojot konkursa „Svētku plakāta un/vai vides objektu/instalāciju
māksliniecisko ideju skiču, to tehnisko risinājumu un izvietojuma Rīgas pilsētvidē konkurss” un izsludinot „Skatlogu, ēku fasāžu, priekšlaukumu un pilsētvidi
veidojošu objektu svētku noformējuma konkurss”, viens no mērķiem ir uzlabot visas pilsētas, t.sk. dzīvojamo rajonu (apkaimju) estētiskās un sociālās vides kvalitāti.
2010. gada budžeta ietvaros realizēti pilsētas svētku noformējumi – Starptautiskajai sieviešu dienai, Lieldienu svētkiem, Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas dienai, Līgo svētkiem, X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Rīgas svētkiem, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai,
Ziemassvētkiem.
Estētiskās un sociālās vides kvalitātes veicināšana – projekta „Amatu nams” realizēšana kultūras centra „Iļģuciems” telpās, KTMC ”Ritums” struktūras „Meistaru
māja” izveide.
Izstāžu darbības attīstīšana Kultūras un atpūtas centrā „Imanta” un VEF Kultūras pils.
Nodrošināt pilsētas teritorijas ar nepieciešamajiem inženiertīkliem
2010. gadā uzdevuma ietvaros aktivitātes netika veiktas
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U4.7.

Nodrošināt pilsētas teritoriju racionālu un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu
Jaunās ebreju kapsētas inženierkomunikāciju izbūve
1.Daugavas promenādes attīstības vīzijas turpinājums.
2. Pļavnieku parka un Pļavnieku zaļās birzs attīstības vīzijas izveidošana – sākuma stadija.
3. Krīdenera dambja attīstības vīzijas izveidošana – sākuma stadija.
Starpnozaru darba grupās izstrādāti un RD apstiprināti visaptveroši pašvaldības īpašumu izmantošanas un attīstības plānošanas dokumenti atbilstoši veicamajām
valsts pārvaldes funkcijām un ilgtspējīgas attīstības prasībām. Šajos plānošanas dokumentos izvērtēta katra īpašuma nepieciešamība, paredzot zaļo un rekreācijai
izmantojamo teritoriju attīstību, sociālo un komerciālo pakalpojumu pieejamību, transporta efektivitāti. Darbs pie plānošanas dokumentu izstrādes atsevišķas
pašvaldības kompetences nozarēs vēl turpinās.
Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam aktualizācijas ietvaros tika aktualizēta Programmas esošās situācijas sadaļa saistībā ar Rīgas Kultūras
galvaspilsētas statusu 2014. gadā, ir papildināts kultūras nozares atspoguļojums esošās situācijas aprakstā, izveidots jauns prioritārais mērķis PM2 Radoša
un eiropeiska pilsēta ar augstvērtīgu kultūras dzīvi, aktualizēta SVID analīze, lai RD varētu realizēt degradēto teritoriju revitalizācijas projektus ERAF finansētās
Pilsētvides prioritātes ietvaros, atbilstoši RAPLM norādījumiem ir iekļauta sadaļa par degradētajām teritorijām Rīgā, atbilstoši aktualizētajai Programmas esošajai
situācijai un Stratēģijas uzraudzības sistēmas ietvaros izstrādātajiem 2006. – 2007. gada un 2008. gada pārskatos konstatētajiem secinājumiem, pārskatīti un
koriģēti stratēģiskie mērķi un tiem pakārtotie uzdevumi. Stratēģiskie dokumenti tagad ir daudz koncentrētāki jo iepriekšējo 17 stratēģisko mērķu un 113 uzdevumu
vietā aktualizētajā versijā ir 13 stratēģiskie mērķi un 105 uzdevumi. Programmas mērķi un uzdevumi ir papildināti ar prioritātēm un tūlītējiem soļiem, kas pilsētai
būtu jāveic tuvākajos gados.
Atbilstoši RAPLM metodiskajām vadlīnijām programmai ir izveidots kopsavilkums, kā arī pie rīcībām ietverta jauna sadaļa „Rīgas pilsētas investīciju plāns”.
Ar RD 01.06.2010. lēmumu Nr.1484 uzsākti un izstrādāti Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi RD 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 17.pielikuma „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M 1:10 000” daļā Sarkanās
līnijas.
Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojuma apstiprināšana saistošo noteikumu veidā.
Izstrādāti pilsētvides veidošanas nosacījumi jeb vadlīnijas Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas teritorijai
Kompetences ietvaros ieguldīts darbs RD saistošo noteikumu projektu sagatavošanā par pilsētas publiskās telpas organizācijas jautājumiem, tai skaitā RD saistošo
noteikumu „Par tirdzniecību publiskās vietās” izstrādāšanā.
Tika organizētas sabiedriskās apspriešanas par koku ciršanu: Projektam „Pils laukuma rekonstrukcija Torņa ielā b/n” unRīgā, Hospitāļu ielā 55 projektam „Ēku
rekonstrukcija par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadības un dispečeru centru”.
Pārskata gadā tika identificēta un sākta attīstīt projektu ideja: Pretplūdu sistēmu atjaunošana (Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija).

U4.8.

Izveidot kvalitatīvas atpūtas vietas pilsētniekiem
Daugavas promenādes labiekārtojums (bruģēšanas darbi 604 kvm; atpūtas solu ierīkošana – 24 gabali; vides dizaina objekta „Velosipēds”’ uzstādīšana; noejas
kāpņu uz Daugavu renovācija – 2 gab.; ceļa zīmju un apzīmējumu izveidošana Daugavas malas promenādē no Kaņieru ielas līdz Kvadrāta ielai u.c.
Pļavnieku teritorijas sakopšana un labiekārtošana, informatīvā materiāla sagatavošana attīstības vīzijas izgatavošanai.
Izstrādātas un tiek turpinātas izstrādāt trīs zaļo zonu attīstības vīzijas: Daugavas promenāde, Pļavnieku parks ar zaļo birzi, Krīdenera dambja teritorija.
Veikti labiekārtošanas darbi ar vides dizaina objektiem, tehniskie projekti.
Sakārtotas degradētas teritorijas (skat U3.4. + Krīdenera dambja ēka)
Atpūtas vietas izveidošanas Buļļupes labā krastā
Darbības rādītāji Atjaunots inventārs un aprīkojums pilsētas atpūtas un peldvietās Vecāķos, pie Bābelītes, Dambjapurva un Velnezera, nodrošināta šo vietu uzturēšana – 5 vietās
Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Dzirciema ielā 91 un A.Bieziņa ielā 7
Darbības rādītāji

Ierīkoti bērnu rotaļu laukumi – 2
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Mērķis

M5 Ģimeniska, veselīga un aktīva sabiedrība

Kods

Uzdevums

U5.1.

Atbalstīt ģimenes, ģimenes vērtības, veicināt dzimstību

Izpildes raksturojums (veiktās aktivitātes), tai skaitā Darbības rādītāji
Sniegts finansiāls atbalsts biedrībai „Krīzes grūtniecības centrs”, līdzfinansējot apmācību semināru veselības veicināšanas jomā par esošajām problēmām seksuāli
reproduktīvās veselības jomā un to risinājumiem. Kopējais dalībnieku skaits -109 personas.
Saskaņā ar RD 09.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.147 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” tiek piešķirts vienreizējs pabalsts
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.
2010.gadā pabalsts izmaksāts 6 593 jaundzimušajiem rīdziniekiem.

U5.2.

Uzlabot veselības aprūpes pieejamību
Sniegts finansiāls atbalsts Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienībai:
- Baltijas valstu konferenci „Bērnu agrīna rehabilitācija” 2010. gada 14. Maijā, piedalījās ~200 dalībnieki;
- Eiropas ikgadējai konferencei Eiropas augstākās izglītības iestāžu sadarbības tīkla Fizioterapijas programmu īstenošanā 2010. gada 25.-27. martā, piedalījās ~
176 dalībnieki;
- konferencei „Sabiedrība, veselība, labklājība” 2010.gada 11. un 12. novembrī, piedalījās ~180 dalībnieki.
Sniegts finansiāls atbalsts Maskavas Nama rīkotās III starptautiskās medicīniskās konferencei „Jaunās tehnoloģijas pediatrijā”, „Jaunās tehnoloģijas onkoloģijā” un
„Jaunās tehnoloģijas kardioloģijā” 2010.gada 20.-22.maijā, piedalījās 408 personas.
Sniegts finansiāls atbalsts Pasaules Digestīvās veselības dienas ietvaros Nodibinājuma „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas atbalsta fonds” rīkotajai
konferencei –semināram ārstiem par tēmu „Iekaisīgas zarnu slimības” 2010.gada 28.maijā piedalījās 305 personas.
Sniegts finansiāls atbalsts Biedrības „Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija” rīkotajai starptautiskai konferencei „Reģionālās anestēzijas jaunākie
attīstības virzieni un priekšrocības” 2010.gada 20.-22.maijā, piedalījās 261 persona.
Sniegts finansiāls atbalsts Latvijas Ārstu biedrības un Pasaules Ārstu asociācijas rīkotā starptautiskā konference „Finanšu krīze – tās ietekme uz veselības aprūpi.
Mācība nākotnei.”, piešķirot līdzfinansējumu. apmeklēja 291 speciālists, no Rīgas 191.
Sniegts finansiāls atbalsts Latvijas Bērnu ķirurgu asociācijas projekta ”Latvijas ķirurģijas žurnāla (Acta Chirurgica Latviensis) 10.numura izdošanai un 9.numura
iekļaušanai starptautiskā elektroniskā datu bāzē ķirurģijas nozarēs strādājošo ārstu informētības uzlabošanai, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai un
iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanai”, piešķirot līdzfinansējumu.
Saskaņā ar Rīgas domes 03.07.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.84 „Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem” tiek piešķirts pabalsts
veselības aprūpei, kas ietver zāļu un medicīnisko līdzekļu, kuri iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, iegādes izdevumu (t.i., valsts nekompensētās daļas) apmaksu,
pensionāriem un invalīdiem ar slimību izraisītu vidēju un smagu inkontinenci, kuriem nav tiesību šos līdzekļus saņemt kā kompensētos medicīniskos līdzekļus,
inkontinences līdzekļu apmaksu un pensionāriem/invalīdiem/valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem pacienta iemaksu segšanu. 2010. gadā pabalsts
veselības aprūpei piešķirts 6 236 personām Ls 354 970 apmērā.
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U5.3.

Uzlabot slimību profilaksi, popularizēt veselīgu dzīvesveidu
Līdzfinansēti V/A „Latvijas Infektoloģijas centrs” izdevumi, lai īstenotu DOTS (Directly Observed Treatment Short Course jeb Tieši uzraugāmās ārstēšanas īsais kurss)
programmu, apmaksājot ceļa izdevumus 1,00 Ls apmērā Rīgas ambulatorajiem tuberkulozes pacientiem, kuri ik dienas ierodas tuberkulozes kontrolējamās terapijas
kabinetos (Rīgā, Gogoļa ielā 3 vai Nīcgales ielā 5) izdzert nozīmēto zāļu devu medicīnas darbinieka uzraudzībā.
Darbības rādītājs Rezultāti:
- palīdzību saņēmušo personu skaits – 255;
- palīdzības sniegšanas reižu skaits – 31 257.
Līdzfinansēti biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” izdevumi 3 Veselības istabu darbības nodrošināšanai. Kā rezultātā Rīgā trijās Veselības istabās (Brīvības ielā
237/2, Aptiekas ielā 8 un Aglonas ielā 35/3) tiek sniegta iespēja apmeklētājiem saņemt bezmaksas mediķa konsultāciju, izmērīt asinsspiedienu, noteikt Ķermeņa
masas indeksu, noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs.
Rezultāti: Veselības istabu apmeklētāju skaits – 4 838.
Darbības rādītāji Pirmās palīdzības sniegšanā apmācīti 1400 skolēni.
101 Rīgas skolā tiek veiktas vakcinācijas – kopējais vakcināciju skaits 22075 (difterija, poliomielīts, MPR, Hepatīts B, CPV).
Veselības aprūpes darba un ēdināšanas organizācijas pārbaudes veiktas 15 vispārizglītojošajās skolās, 20 pirmsskolas izglītības iestādēs un 4 sporta izglītības
iestādēs.

U5.4.

Organizēt un atbalstīt tautas sporta pasākumus dažādām mērķa grupām
Saskaņā ar apstiprināto sporta pasākumu plānu, organizēta un nodrošināta sacensību norise un līdzdalība.
Darbības rādītāji Pilsētas 43 organizētajos pasākumos (čempionātos, turnīros, meistarsacīkstēs, kausa izcīņās u.c.) piedalījās 8762 dalībnieki:
9 invalīdu sporta aktivitātēs – 565;
4 masu sporta pasākumos – 11077;
4 Starptautiskajās un valsts sacensībās – 735;
Latvijas Ziemas olimpiādē – 104;
Latvijas jaunatnes ziemas un vasaras olimpiādēs – 1000;
36 Rīgas pilsētas masu sporta pasākumos skolēniem – 20640;
26 Sporta skolu sporta pasākumos piedalījās 3460 dalībnieki.

U5.5.

Veicināt sporta organizāciju darbību
Starp Rīgas domi, Latvijas Hokeja federāciju un „Dinamo Rīga” ir noslēgts sadarbības līgums, kura mērķis ir sekmēt sadarbību bērnu un jauniešu hokeja attīstībai,
kā arī nodrošināt jaunizveidotās jaunatnes hokeja komandas „Rīga” dalību Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) čempionātā. Tā rezultātā 2010. gadā sniegts
finansiāls atbalsts (150 000Ls) Kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba Rīgas „Dinamo” jauniešu komandas „Rīga” darbības nodrošināšanai.

U5.6.

Veicināt sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras sakārtošanu un attīstību
Skat. aktivitātes pie prioritātes Sekmēt sporta laukumu izveidi pilsētas apkaimēs un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveidošanu apstādījumu un dabas teritorijās.

U5.7.

Atbalstīt augstu sasniegumu sportu
Skat. aktivitātes pie tūlītējais solis Izveidot jaunas un pilnveidot esošās sporta veidu attīstības programmas
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Mērķis
Kods
U6.1.

M6 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Uzdevums
Izpildes raksturojums (veiktās aktivitātes), tai skaitā Darbības rādītāji
Nodrošināt sociālos pakalpojumus bērniem un ģimenēm ar bērniem
Atbalstīt jaunās ģimenes: apmācības programmu īstenošana jaunajiem vecākiem prasmju un iemaņu attīstīšanai. Radīta iespēja vecākiem, kuriem nav atbilstošu
iemaņu un prasmju, saņemt kvalitatīvu atbalstu Mazo bērnu vecāku informatīvi izglītojošās atbalsta grupās un „Bērnu emocionālā audzināšana” grupās Nodibinājumā
„Centrs Dardedze”.
Darbības rādītājs 2010. gadā tika novadītas 22 mazo bērnu vecāku informatīvi izglītojošās atbalsta grupas nodarbības, kurās piedalījās 45 personas (24 pieaugušie, 21 bērns) un 21
„Bērnu emocionālā audzināšana” grupas nodarbības vecākiem, piedaloties 31 pieaugušajam.
Attīstīt preventīvos pakalpojumus ģimenēm un bērniem: konsultāciju un atbalsta tīkla veidošanas programma. Radīta iespēja saņemt profesionālas konsultācijas un
atbalstu ģimenēm un bērniem Rīgas Sociālā dienesta Dienas centros („Čiekurs”, „Vecmīlgrāvis”, „Kamene”, „Pirmais stāvs”, „Skudrupūznis”) un līgumorganizāciju
Dienas aprūpes centros („Roku rokā”, „SiRDgaisma”, „Torņakalns”, „Patvērums” „Sv.Nikolajs”).
Darbības rādītājs 2010. gadā pakalpojumu saņēma 1786 bērni no sociālā riska ģimenēm, no tiem 1493 Rīgas Sociālā dienesta Dienas centros un 293 līgumorganizāciju Dienas
aprūpes centros.
Sociālo pakalpojumu attīstības programma bērniem ar invaliditāti:
Medicīniskās un sociālās rehabilitācijas institūciju darbam ar bērniem invalīdiem skaita palielināšana. Radīta iespēja bērniem ar invaliditāti nodrošināt atbilstošus
pakalpojumus dienas aprūpes centros („Mēs esam līdzās”, „Asniņš”, „Valeo”).
Darbības rādītājs 2010. gadā dienas aprūpes centros pakalpojumu saņēma 70 bērni ar funkcionāliem traucējumiem.
Dažādu pakalpojumu (mācībsistēmu) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem attīstīšana (Portage u.c.)
Nodrošināta agrīnās korekcijas programma-agrīnās izglītošanas un audzināšanas sistēma bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm biedrībā „Latvijas Portidžas
mācībsistēmas asociācija”
Darbības rādītājs 2010. gadā agrīnās korekcijas programmas pakalpojumu saņēma 50 bērni.
Nodrošināta biedrības „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība” paliatīvā aprūpe ģimenēm, kurās bērni ar smagām un neārstējamām slimībām.
Darbības rādītājs 2010. gadā paliatīvās aprūpes pakalpojumu saņēma 65 bērnu ģimenes.
Ieviest īslaicīgās diennakts aprūpes pakalpojums (atelpas brīža pakalpojums) bērnu ar invaliditāti vecākiem – nodrošināts „Atelpas brīža” pakalpojums ģimenēm, kurās
ir bērns ar invaliditāti Valsts sociālās aprūpes centra „Rīgā” filiālē „Pļavnieki”
Darbības rādītājs Atelpas brīža pakalpojumu un dienas aprūpes centra pakalpojumu filiālē „Pļavnieki” 2010. gadā saņēma 7 bērni.

U6.2.
U6.3.

Ielu sociālā darba attīstības programma – Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra Mobilās brigādes darbības attīstīšana:
Nodrošināta atbalsta, informatīvā un sociālās kontroles funkcija, t.sk., apsekošana dzīvesvietā pēc Rīgas Sociālā dienesta un citu institūciju pieprasījuma, reidi ar Rīgas
pašvaldības policiju.
Darbības rādītājs 2010. gadā Mobilā brigāde ir veikusi 442 apsekošanas dzīvesvietā Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā, pamatojoties uz Rīgas bāriņtiesas, Rīgas Sociālā dienesta,
krīzes centru un citu institūciju sniegto apsekošanas pieteikumu un 36 reidus jauniešu pulcēšanās vietās, kā arī ārkārtas apsekojumus sadarbībā ar Rīgas
pašvaldības policiju.
Sniegt sociālo palīdzību personām/ģimenēm ar zemiem ienākumiem
Skatīt pie prioritātes apraksta zem mērķa M6.
Nodrošināt personu ar īpašām vajadzībām sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju
Dienas aprūpes centru (DAC) personām ar invaliditāti attīstības programma
Darbības rādītājs 2010. gadā Rīgā darbojās 9 dienas aprūpes centri personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk., 2 – personām ar psihiskās veselības traucējumiem, ar kopējo
vietu skaitu - 245, kuru sniegtos pakalpojumus finansē Rīgas pilsētas pašvaldība. Minēto pakalpojumu 2010. gadā saņēma 339 personas.
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Dienas centru un atbalsta centru (DC/AC) pakalpojumi – citām personām ar invaliditāti 2010. gadā bija iespēja apmeklēt no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta
finansētus 8 DC/AC. No tiem 2 DC („Aspazija” un Strazdumuižas D/C) paredzēti galvenokārt personām ar invaliditāti, pārējie 6 darbojas pēc atvērtā principa un
personas ar invaliditāti tajos ir kā viena no DC/AC mērķa grupām.
Darbības rādītājs Pakalpojumu 2010. gadā saņēma 2201 persona.
Personu ar invaliditāti un viņu piederīgo atbalsta grupu organizēšana
Profesionālu atbalstu un konsultācijas personas ar invaliditāti un viņu piederīgie varēja saņemt no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta finansētajos 12 DAC (9 DAC
personām ar garīga rakstura traucējumiem, 3 DAC personām ar demenci) un 8 iepriekš minētajos DC/AC.
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru attīstības programma
Personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināta iespēja saņemt grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu. 2010. gadā Rīgas pašvaldības iedzīvotāji pakalpojumu
varēja saņemt 7 grupu mājās (dzīvokļos) ar kopējo vietu skaitu 102.
Darbības rādītājs Pakalpojumu 2010. gadā saņēma 111 personas ar garīga rakstura traucējumiem.
U6.4.

Nodrošināt pensijas vecuma personu un personu ar invaliditāti sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju
Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā
Darbības rādītājs Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināja 5 pakalpojuma sniedzēji:
- pakalpojumu „silto pusdienu piegāde mājās” – 957 personas, pakalpojumu „silto pusdienu piegāde mājās” nodrošināja 1 pakalpojumu sniedzējs;
- pakalpojumu „drošības poga” – 228 personas, pakalpojumu „drošības poga” nodrošināja 1 pakalpojuma sniedzējs;
- pavadoņa-asistenta pakalpojumus – 199 personas, pavadoņa-asistenta pakalpojumu nodrošināja 1 pakalpojuma sniedzējs.
2010. pakalpojumu saņēmušas 4145 personas, t.sk.:
- aprūpi mājās – 3871 personas;
t.sk. aprūpes mājās pakalpojumu – 2756 personas;
t.sk. pabalstu aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai – 1193 personas;
Sociālo pakalpojumu personām ar demenci un viņu piederīgajiem attīstības programma:
Personas ar demenci ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (SAC) pakalpojumu var saņemt 3 pašvaldības un 3 līgumorganizāciju iestādēs.
Darbības rādītājs 2010. gadā Rīgā darbojās 3 dienas aprūpes centri (turpmāk – DAC) personām ar demenci, ar kopējo vietu skaitu - 52, kuru sniegtos pakalpojumus finansē Rīgas
pilsētas pašvaldība.
Minēto pakalpojumu 2010. gadā saņēma 88 personas.
DAC personām ar demenci tika sniegti atbalsta pakalpojumi un konsultācijas personu ar demenci ģimenēm (piederīgajiem). Papildus tika sniegtas konsultācijas citu
DC/AC darbiniekiem un klientiem par darba ar personām ar demenci specifiku.
Darbības rādītājs Pakalpojumu 2010. gadā saņēma 80 personas.
Īslaicīgās sociālās aprūpes attīstības programma
• Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas izveidotas 2 pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (SAC) ar kopējo vietu skaitu 41.
Pakalpojumu var saņemt arī vairākas Rīgas pilsētas pašvaldības SAC līgumorganizācijās.
• Dienas centru un atbalsta centru pakalpojumi pensijas vecuma personām
2010. gadā DC/AC pakalpojumi pensijas vecuma personām tika nodrošināti 8 DC/AC, t.sk. 2 DC, kas galvenokārt paredzēti personām ar invaliditāti, bet kas
vienlaicīgi ietver arī pensijas vecuma personas.
Darbības rādītājs Pakalpojumus 2010. gadā saņēma 2201 persona.
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru attīstības programma:
2010. gadā Rīgas pašvaldības iedzīvotāji ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (turpmāk – SAC) pakalpojumu pilngadīgām personām
varēja saņemt 15 institūcijās (3 – pašvaldības, 12 – līgumorganizāciju), ar kopējo vietu skaitu - 1305
Darbības rādītājs Minēto pakalpojumu 2010. gadā saņēma 1730 personas.
2010. gadā izvērtētas iespējas valsts un privātās partnerības (VPP) projekta ietvaros RSAC „Mežciems” un RSAC „Stella maris” izveidot kvalitatīvas sociālās aprūpes
institūcijas (būves meta skiču projekta izstrāde un finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde).

2010. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un
Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam ieviešanu

79

U6.5.

Veicināt atbalsta sistēmas izveidi krīzes situācijās nonākušām personām
Skatīt pie tūlītējā soļa apraksta zem mērķa M6.

U6.6.

Veicināt personu pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās iekļaušanos sabiedrībā
Saskaņā ar RD 01.08.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.50 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas”, tiek piešķirti pabalsti – vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei,
pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem un ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem.
Darbības rādītājs 2010. gadā pabalstus saņēma 677 pilngadību sasniegušie bāreņi Ls 530 483 apmērā.
Reģionālo integrācijas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide
Daudzi Rīgas pašvaldības jaunieši, kuri beidz 9.klases speciālā mācību iestādē, kuras atrodas laukos, nav gatavi uzsākt dzīvi ārpus institūcijas, tad šiem jauniešiem
patstāvīgas dzīves prasmes un iemaņas ir iespējams apgūt grupu mājā ar integrācijas programmas realizāciju „Oāze” Zilupes novada, Lauderu pagastā „Oāze” ar
kopējo vietu skaitu 12.
Darbības rādītājs Pakalpojumu 2010. gadā saņēma 12 personas.

U6.7.

U6.8.

U6.9.

Programmu sagatavošanai patstāvīgās dzīves uzsākšanai pilngadīgajiem bāreņiem izstrāde un ieviešana
Iespēja saņemt profesionālas konsultācijas un atbalstu pilngadīgiem bāreņiem pēc ārpusģimenes aprūpes bija Rīgas Sociālajā dienestā.
Veicināt sociāli izstumto iedzīvotāju un iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām nodarbinātību
Specializēto darbnīcu personām ar invaliditāti izveide
Izveidotas 2 specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem ar 28 vietām galdniecības, šūšanas un veļas mazgāšanas prasmju attīstīšanai.
Darbības rādītājs Pakalpojumu 2010. gadā saņēma 34 personas.
Veicināt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimenēs
Atbalsta un konsultāciju nodrošināšana audžuģimenēm Rīgas Sociālajā dienestā – tiek sniegtas profesionālas sociālā darbinieka konsultācijas audžuģimenēm
problēmsituācijas gadījumos.
Aizbildņu ģimeņu apmācības programmu izstrādāšana un ieviešana – tiek sniegtas profesionāla sociālo darbinieku konsultācijas aizbildņiem Rīgas Sociālajā
dienestā.
Atlīdzības sistēmas izveide atbalsta un uzticības personām – atbalsta personai uz līguma pamata tiek nodrošināts pabalsts par atbalsta personas pienākumu
pildīšanu.
Saskaņā ar RD 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.32 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”, tiek sniegts materiāls atbalsts
audžuģimenēm par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un papildus audžuģimenēm tiek piešķirts ikmēneša pabalsts audžuģimenē dzīvojoša bērna uzturam, kā arī
pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Saskaņā ar RD 11.12.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.97 „Noteikumi par pašvaldības pabalstu aizbildņiem”,
Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek sniegts materiāls atbalsts aizbildņiem par aizbildņa pienākumu pildīšanu, aprūpējot divus vai vairāk bērnus.
Darbības rādītāji Atlīdzību 2010. gadā saņēma 23 audžuģimenes Ls 30 597 apmērā, pabalsts audžuģimenē dzīvojoša bērna uzturam un mīkstā inventāra iegādei tika piešķirts par
154 bērniem Ls 198 332 apmērā.
Pabalsts aizbildnim par aizbildnībā esošo otro un katru nākamo bērnu tika iešķirts par 196 aizbildnībā esošiem bērniem Ls 77 602 apmērā.
Veicināt atbalstu bezdarbniekiem
No 2009. gada tiek veikta iesaiste ESF projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” nr.
1DP.1.3.1.5.0/09/IPIA/NVA/001
2009. gadā – 90 darba vietas, 2010. gadā. no 60-260 darba vietām gada beigās.
Izveidotas pagaidu darba vietas Eiropas sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”
Darbības rādītāji Izveidotas 130 darba vietas, nodarbināti 164 bezdarbnieki.
14 815 darbspējīgiem nestrādājošiem rīdziniekiem, kuri zaudējuši ienākumu avotu, sniegts materiāls atbalsts krīzes situācijā (pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts, pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai) un veicināta līdzdarbība savas situācijas uzlabošanā.
15 169 darbspējīgas nestrādājošas personas saņēmušas 57 158 bezmaksas sociālā darba speciālistu konsultācijas Rīgas sociālajā dienestā, t.sk. veikts sociālais
darbs ar 2049 ģimenēm, kurās ir nodarbinātības problēmas.
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Nodrošināta atbalsta grupu pieejamība bezdarbniekiem. Rīgas Sociālajā dienestā tika organizētas 35 atbalsta grupas bezdarbniekiem, kurās 787 bezdarbnieki
saņēma atbalstu un tika motivēti iesaistīties darba tirgū.
Rīgas sociālajā dienestā nodrošinātas psihologa konsultācijas 215 bezdarbniekiem ar psiho sociālām problēmām.
Rīgas sociālā dienesta dienas centros 111 sociālo dienestu darbspējīgie nestrādājošie klienti uzlaboja latviešu valodas prasmes.
Tika attīstīts sociālais darbs ar bezdarbniekiem Rīgas Sociālajā dienestā. Sociālie darbinieki bezdarbniekiem sniedza atbalstu sociālo problēmu risināšanā.
Darbspējīgām personām pēc smagām saslimšanām un/vai daļējas darba spēju zaudēšanas 15 sociālie darbinieki slimnīcās sniedza sociālā darba pakalpojumus
uzreiz pēc traumas vai atveseļošanās laikā.
Atbalsts bezdarbniekiem sniegts arī uzdevumu U6.7. (specializētās darbnīcas personām ar invaliditāti) un U6.10. 2,3,6 (darbspējīgo nestrādājošo bezpajumtnieku
rehabilitācija) un U9.3. (transporta izdevumu segšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai veicinātu viņu integrāciju darba tirgū.) aktivitāšu ietvaros.
U6.10. Veicināt sociālo pakalpojumu attīstību bezpajumtniekiem
Ielu sociālā darba attīstības programma – Mobilās brigādes darbības attīstīšana. 2010. gadā turpināja darbu pašvaldības iestādes Rīgas patversmes struktūrvienība
Mobilā brigāde, kuras galvenās funkcijas ir bezpajumtnieku apzināšana, kontaktu gūšana ar šīm personām, informēšana par palīdzības saņemšanas iespējām,
motivēšana saņemt palīdzību, nepieciešamības gadījumā transportēšana uz naktspatversmi.
Darbības rādītāji 2010. gadā Mobilā brigāde sniedza konsultācijas 1959 personām, pārveda no/uz patversmi/ārstniecības iestādi – 1771 personas, saņēma 581 tālruņa zvanus par
nepieciešamo palīdzības sniegšanu bezpajumtniekiem.
Bezpajumtnieku reintegrācijas programma – Rīgas patversmes Dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem Rīgas iedzīvotājiem Katoļu ielā 57, Rīgā
(turpmāk –DC) darbu uzsāka 21.05.2009. DC var saņemt šādus pakalpojumus: sociālā darba speciālistu pakalpojumi, uzturēšanās DC pilnu darba dienu (no 9.00
līdz 17.00, no 1. novembra līdz 15. martam arī brīvdienās un svētku dienās), dažādu prasmju apguves un citus sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, t.sk., atbalsta
un pašpalīdzības grupu nodarbības; ģimenes ārsta pakalpojumi primārās veselības aprūpes līmenī, dušas pakalpojumi, t.sk., iespēja izmatot higiēnas līdzekļus,
dezinfekcijas pakalpojumus, pusdienas klientiem, kuri piedalās DC nodarbībās, veic līdzdarbības pienākumus; veļas mazgāšanas pakalpojumus.
Darbības rādītāji 2010. gadā DC pakalpojumus ir saņēmušas 1184 personas.
Sociālais rehabilitācijas centra pakalpojums bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām (SRC).
Darbības rādītāji 2010. gadā darbojās 2 SRC ar 28 vietām kopā :
- SRC sievietēm ar 10 vietām, 2010. gadā minēto pakalpojumu saņēma 19 personas;
- SRC vīriešiem ar 18 vietām. 2010. gadā minēto pakalpojumu saņēma 34 personas.
Patversmes/naktspatversmes pakalpojumi.
2010. gadā patversmes pakalpojumus sievietēm un vīriešiem nodrošināja pašvaldības iestāde Rīgas patversme. Kopējais vietu skaits patversmē – 244. Savukārt
naktspatversmes pakalpojumus sniedza 5 līgumorganizācijas: ar kopējo maksimālo vietu skaitu – 475 (kopā 719 vietas).
Darbības rādītāji 2010. gadā patversmes/naktspatversmju pakalpojumus kopā saņēma 3182 personas (594 sievietes, 2588 vīrieši).
Īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma izveide patversmes/naktspatversmju klientiem.
Patversmes/naktspatversmju klientiem, kuri gaida pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā vai ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas pakalpojuma saņemšanu, kuru ienākumi nav tik lieli, lai varētu īrēt mājokli, biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” sniedza maksas īslaicīgās uzturēšanās
mītnes pakalpojumu ar 60 vietām. Nepieciešamības gadījumā Rīgas Sociālais dienests sniedza palīdzību pakalpojuma samaksas veikšanā.
Atbalsta sniegšana bezpajumtniekiem.
Lai radītu iespēju klientiem saņemt profesionāļu atbalstu un rast motivāciju problēmu risināšanai, t.sk., atbalsta grupās, Rīgas patversmē/naktspatversmēs saskaņā
ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām strādā sociālā darba speciālisti. Pašvaldības iestādē - Rīgas patversmē strādāt psihologs.
U6.11. Nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniedzējinstitūciju darbību un attīstību
Apsekotas pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzējas iestādes, novērtēta vides pieejamība, sniegti ieteikumi vides pieejamības pilnveidošanai. Apkopoti dati
papildu finanšu līdzekļu pieprasīšanai minētajam mērķim. Uzsākta vides pieejamības nepilnību novēršana pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzējinstitūcijās.
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Mērķis

M7 Augstas pievienotās vērtības konkurētspējīga ekonomika

Kods
U7.1.

Uzdevums
Izpildes raksturojums (veiktās aktivitātes), tai skaitā Darbības rādītāji
Veicināt augstas pievienotās vērtības nozaru attīstību
Aktivitātes minētas prioritātes Atbalstīt radošās industrijas aprakstā.

U7.2.

Veidot zinātniski tehnoloģiskos parkus un veicināt komunikāciju starpnozaru līmenī
Aktivitātes minētas prioritātes Izveidot konkurētspējīgu Zinātniski Tehnoloģisko parku Rīgā ar iespējami maksimālu augstskolu zinātniski pētniecisko iestāžu un
Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalību, nesadrumstalojot resursus nelieliem projektiem aprakstā.
Veicināt radošo industriju attīstību
Izsludināts „Svētku plakātu un/vai vides objektu/instalāciju māksliniecisko ideju skiču, to tehnisko risinājumu un izvietojuma piedāvājuma Rīgas pilsētvidē” konkurss.
Aktivitātes minētas arī zem prioritātes Atbalstīt radošās industrijas.
Veicināt pētniecības ideju komercializāciju
Uzraudzība un sadarbība pētniecības komercializācijas jomā ar Rīgas Tehnoloģisko parku un Latvijas Tehnoloģisko centru dibinātāja statusā.

U7.3.

U7.4.

Latvijas Tehnoloģiskais centrs valsts finansējuma deficīta dēļ praktiski pārtraucis aktivitātes biznesa inkubatora jomā. Turpina darboties biznesa akseleratora jomā.
3 bijušās inkubatora firmas 2010. gadā ieguva 1. vietas eksporta, inovāciju jomā.
RD atbalsts starptautiskās inovāciju konferences „Baltic Dynamics 2010” rīkošanai.

Mērķis

M8 Augoša, daudzveidīga un partnerīga ekonomika

Kods
U8.1.

Uzdevums
Izpildes raksturojums (veiktās aktivitātes), tai skaitā Darbības rādītāji
Veicināt kvalitatīvas infrastruktūras attīstību un pieejamību uzņēmējiem
Aktivitātes netika veiktas.

U8.2.

Atbalstīt mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos un attīstību
Jau otro gadu pēc kārtas norisinājās grantu programma „Atspēriens”, kurā paredzēta finansiāla atbalsta līdz Ls 6 000 piešķiršana jauniem komersantiem to
saimnieciskās darbības uzsākšanai. Sadarbojoties Rīgas pašvaldības pārstāvjiem un Swedbank tika uzsākta programmas praktiskā darbība, izsludinot divus
konkursus, saņemot 170 pieteikumus, un piešķirot atbalstu 20 jauniem komersantiem. Konkurss norit jau otro gadu.
Veicināt sadarbību starp Rīgas pašvaldību, valsts institūcijām un privāto sektoru
Dažādu jautājumu risināšana par normatīvo aktu izpratni, to grozījumiem vai izstrādi, konsultēšanās ar Pašvaldību Savienību, Ekonomikas ministriju, Pašvaldības un
reģionālās attīstības ministriju, Finanšu ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu, Pārtikas un veterināro dienestu, Viesnīcu un restorānu asociāciju, Latvijas tirgotāju
asociāciju u.c. biedrībām, asociācijām un apvienībām.
Notikušas 5 Investīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas padome sēdes.

U8.3.

Projektu iniciatīvas komisijā tika izskatīti vairāk kā 20 projektu realizācijas priekšlikumi, piemēram, Tērbatas ielas izveidošana par gājēju ielu; „Filmu fonda” izveidošana;
Brīvostas ierosinājums izveidot jaunu pasažieru terminālu Ķīpsalā; Projekta „dzintara taka” izvērtēšana; Projekta „Būves uz ūdens” izvērtēšana; Projekta „Velosipēdu
stāvvieta” izvērtēšana; Utt.
Noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas augstskolām (LU, Turība, RTU) par tajās studējošo jauniešu – topošo juristu, sabiedrisko attiecību speciālistu stažēšanos RD
struktūrvienībās.
Informatīvi nodrošināts Rīgas maratons (sadarbībā ar Nordea banku).
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Īpašumu (graustu) sakārtošana sadarbībā ar celtniecības organizāciju, pašvaldību un privātīpašnieku – Daugavpils iela 13 īpašuma sakārtošana – nojaukšana.
Sniegts atbalsts Latvijas Okupācijas muzeja darbības nodrošinājumam.

U8.4.

U8.5.
U8.6.

Mērķis
Kods
U9.1.

Realizēti sadarbības projekti, piemēram, Barikāžu atceres pasākumi (Barikāžu fonds), valsts svētku un piemiņas dienu pasākumi Rīgā, Eiropas akcija “Muzeju
nakts” (LR Kultūras ministrija).
Sadarbības projekti īstenoti lielākajos organizētajos pilsētas un valsts nozīmes pasākumos – LR Neatkarības deklarācijas 20.gadadienai veltītie pasākumi, Rīgas
svētki 2010, mūsdienu kultūras forums “Baltā nakts”, Gaismas festivāls “Staro Rīga” u.c.
Eiropas Kultūras galvaspilsētas projekta ietvaros iesaistītas valsts, pilsētas, NVO, privātās institūcijas - situācijas monitorēšanai un risinājumu meklēšanai katrā
atsevišķā jautājumā. Izstrādes gala stadijā ir projekta Sponsorēšanas stratēģija, kas paredz uzņēmēju iesaistīšanu dažādos līmeņos, ne tikai lietojot tradicionālas
sponsorēšanas taktiku, bet arī iesaistot uzņēmumus un darbiniekus projektā kā pasākumu dalībniekus un veidotājus. Sponsorēšanas stratēģijas izveidei ir izveidota
darba grupa, kurā darbojās Rīgas pašvaldība, Reklāmas un Sabiedrisko attiecību asociācija, Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Pasākumu rīkotāju asociācijas un
neatkarīgi eksperti.
Konkursos atbalstīta valsts un privātā sektora iniciētu kultūras projektu īstenošana Rīgas pilsētā, t.sk.:
- valsts institūcijas – iesniegti 95 projekti, atbalstīti 43 projekti par kopējo summu Ls 33 665,00;
- privātais sektors (nevalstiskās organizācijas, komersanti, fiziskās personas) – iesniegts 691 projekts, atbalstīts 301 projekts par finansējumu Ls 935 335,99.
RCB sadarbība ar dažādām privātajām, valsts un Rīgas pašvaldības iestādēm dažādu pasākumu un programmu organizēšanā (LR Kultūras ministriju, V/A „Kultūras
informācijas sistēmas”, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Bibliotekāru biedrību, TietoLatvia, apgādiem „Jumava”, „Zvaigzne ABC”, „Liels un mazs”, Latvijas
Grāmatnieku ģildi, NVO, Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju u.c.).
Izstāžu organizēšana tirdzniecības centrā „Galerija Azur”.
Realizēti sadarbības projekti, piem., Barikāžu atceres pasākumi (Barikāžu fonds), valsts svētku un piemiņas dienu pasākumi Rīgā, Eiropas akcija “Muzeju nakts” (LR
Kultūras ministrija).
Sadarbības projekti īstenoti lielākajos IKSD organizētajos pilsētas un valsts nozīmes pasākumos – LR Neatkarības deklarācijas 20.gadadienai veltītie pasākumi, Rīgas
svētki 2010, mūsdienu kultūras forums “Baltā nakts”, Gaismas festivāls “Staro Rīga”.
Veicināt investīciju piesaisti
Skatīt aktualitātes pie prioritātes Piedāvāt starptautiskajā tirgū labi sagatavotus investīciju projektus.
Sagatavots Rīgas ekonomikas nozaru izvērtējums pilsētas konkurētspējas paaugstināšanai.
Veicināt nodarbinātību, atbalstīt jaunu darba vietu izveidošanu un esošo saglabāšanu
Aktivitātes netika veiktas.
Veicināt iedzīvotāju pievēršanos komercdarbībai
Aktivitātes netika veiktas.

M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Uzdevums
Izpildes raksturojums (veiktās aktivitātes), tai skaitā Darbības rādītāji
Pilnveidot transporta sistēmu un uzlabot satiksmes drošību
Rīgas pilsētas satiksmes drošības Baltā grāmata (2010–2014) kalpo par pamatu infrastruktūras pilnveidošanai turpmākajiem pieciem gadiem.
Noorganizēti informēšanas pasākumi par satiksmes drošību pirms mācību gada sākumā.
Noorganizēti informācijas aktivitātes interneta remontdarbu kartes popularizēšanai.
Izstrādāts pētījums „Gājēju ielas izveidošanai Rīgā, Tērbatas ielā” un 2011. gadā turpinās pētījums par satiksmes plūsmām.
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U9.2.

U9.3.

Darbības rādītāji Izbūvētas regulējamas gājēju pārejas - 10
Neregulējamas gājēju pārejas aprīkotas ar luksoforiem - 4
Rekonstruētas gājēju pārejas (uzlabota to redzamība, pazeminātas ietvju apmales u.c.) - 10
Izbūvēts papildus apgaismojums pie gājēju pārejām - 14
Uzstādītas jaunas ceļu drošības barjeras - 1260m
Uzstādītas jaunas gājēju drošības barjeras - 1000m
Izbūvēti ātrumvaļņi - 20
Norobežoti dzīvojamie rajoni - 9
24 vietās noteikti transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi, lai nodrošinātu netraucētu sabiedriskā transporta satiksmi, visu veidu transporta divvirzienu
satiksmi, gājēju pāreju un krustojumu pārredzamību.
Attīstīt pilsētas transporta infrastruktūru
Pabeigti būvdarbi Juglas ielas turpinājumam no Biķernieku ielas līdz Lubānas ielai, veikta Krustabaznīcas ielas rekonstrukcija, veikta Brīvības gatves paplašināšana
no tilta pār Juglas ezera kanālu Berģu virzienā, turpinājās projektēšanas darbi tunelim zem dzelzceļa Ģertrūdes ielas un Daugavpils ielas savienošanai.
Izstrādāti ielu rekonstrukcijas projekti: Eksporta ielas posmam no Muitas ielas līdz Elizabetes ielai un Hermaņa ielai.
Projektēta Kārļa Egles ielas izbūve 621 kvm platībā, Aizvaru ielas rekonstrukcija 2 kvm platībā, būvprojekta „Ziepniekkalna virziena rekonstrukcija: Kārļa Ulmaņa
gatve, Viesītes iela, Bauskas iela, Valdeķu iela, Tadaiķu iela” īstenošana: zemesgabala Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2097 kvm platībā iegāde. Kārļa Ulmaņa gatves
II kārtas rekonstrukcija, Kleistu ielas rekonstrukcija, Dienvidu tilta 2. kārtas izbūve, satiksmes mezgla Krišjāņa Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā
rekonstrukcijas īstenošana, Traleru ielas ietves rekonstrukcija, Tvaika ielas rekonstrukcija.
Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna izstrādāšana. Plāna mērķis ir piedāvāt optimālākos risinājumus satiksmes infrastruktūras un organizācijas uzlabošanai Rīgā un
Pierīgā, kā arī pilnveidot Rīgas satiksmes modeli, papildinot to ar sabiedriskā transporta komponenti.
2010.gada 17.decembrī Mobilitātes plāna Vadības komiteja pieņēma lēmumu atbalstīt izstrādāta Mobilitātes plāna gala ziņojumu un iesniegt to Finanšu ministrijā
tālākai iesniegšanai EK DG REGIO, kā arī veicināt turpmāko veiksmīgi iesākto Satiksmes ministrijas un RD sadarbību satiksmes infrastruktūras sakārtošanas jomā,
lai īstenotu visas nepieciešamās darbības Mobilitātes plāna rekomendētās koncepcijas īstenošanai.
Pielāgot ielu infrastruktūru un sabiedrisko transportu cilvēkiem ar kustību traucējumiem un pārvietošanās grūtībām
Personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, Rīgas pašvaldībā tiek nodrošināta samaksa transporta
pakalpojumiem (paredzēts RD 03.07.2007. noteikumos Nr.83 „Transporta pakalpojumu samaksas kārtība Rīgas pašvaldībā personām, kurām ir apgrūtināta
pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu”).
Darbības rādītājs 2010. gadā pašvaldība apmaksājusi transporta izdevumus 3204 personām ar apgrūtinātu pārvietošanos.
Hipokrāta ielā izbūvēta pirmā speciālā ietve ar taktilo profilēto bruģi, kas palīdz cilvēkiem ar redzes invaliditāti pārvietoties pa noteiktu maršrutu.
Darbības rādītājs Saņemti 6 tramvaju vagoni ar zemo grīdu.
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Veidot un attīstīt velotransporta infrastruktūru
Turpinājās 14 km garā veloceliņa „Centrs-Berģi” būvniecība, izbūvēts 1,5 km garš veloceliņa posms Juglas ielā no Biķernieku ielas līdz Lubānas ielai, noorganizēts
ekspertu seminārs-apaļā galda diskusija par veloceliņa „centrs-Torņakalns-Ziepniekkalns” maršruta priekšizpētes rezultātiem, noorganizēta informatīva akcija par
drošu pārvietošanos ar velosipēdu sadarbībā ar tirdzniecības parku „Alfa”, noorganizēta Eiropas mēroga akcija „Mobilitātes nedēļa”, kuras tēma bija „Pārvietojies
gudrāk, dzīvo labāk”.
Nodrošināt sabiedriskā transporta prioritāti kopējā pilsētas transporta sistēmā, paredzot sliežu transportu kā mugurkaulu sabiedriskā transporta sistēmā
Izveidotas sabiedriskā transporta joslas Maskavas ielā un Brīvības gatvē.
Attīstīt inteliģento satiksmes vadības sistēmu
Skat. aktivitātes pie tūlītēja soļa Uzlabot luksoforu sistēmu.
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M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Uzdevums
Izpildes raksturojums (veiktās aktivitātes), tai skaitā Darbības rādītāji
Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas un apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu
Kapsētu ceļu remontēšana.
2010. gadā tika veikti ceļa remontdarbi I Meža un Jaunciema kapsētā.
Īstenoti šādi projekti, finansējot tos no Rīgas vides aizsardzības fonda: „Pļavu un niedru pļaušana dabas liegumā „Jaunciems””, „Apsaimniekošanas pasākumu
īstenošana dabas parkā „Piejūra””, „Pļavu biotopu atjaunošanas un uzturēšanas pasākumi dabas liegumā „Vecdaugava””, „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana
dabas liegumā „Krēmeri””, „Atkritumu vākšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”; Papeļu zāģēšana. Projektu rezultātā veikta pļavu un niedru pļaušana, kā arī
vasaras sezonā regulāri veikta atkritumu savākšana no atpūtnieku intensīvāk apmeklētajām teritorijām.
Darbības rādītāji Izzāģētas 57 papeles;
Veikta pļavu un niedru pļaušana 9 ha platībā
Jauno ielu koku stādījumu kopšana (2186 gab).
Kokaugu kopšana pašvaldības izglītības iestādēs un ielu apstādījumos (1551 gab).
Kalstošu un sausu ielas kokaugu plānveida zāģēšana (102 gab.)
17 sabiedrisko tualešu izveides un pieslēgšanas pie ārējām inženierkomunikācijām projektēšana un darbu uzsākšana (uzsākts 2 tualetēm)
Soliņu un atkritumu urnu nomaiņa pilsētas sabiedriskajos apstādījumos
Darbības rādītājs Pabeigta 31 vienības 2 m garu soliņu ar čuguna balstiem uzstādīšana Rīgas pilsētas Centra rajona apstādījumos
Avārijas stāvoklī esošu, bīstamu koku likvidēšana pilsētas apstādījumos
Bērnu rotaļu laukumu elementu un ierīču remonts, apstādījumu objektu labiekārtošanas darbi pilsētas apstādījumos
Darbības rādītāji Iegādāti un uzstādīti – parka soli 36 gab., atkritumu urnas 105 gab., izgatavoti un uzstādīti parka soli 8 gab., laboti un krāsoti parka soli 1517 m2, ierīkots bruģis
25 m2, ierīkots asfaltbetona segums 70 m2, u.c. darbi.
Politiski represēto piemiņas vietas labiekārtošana pie Torņakalna stacijas.
Darbības rādītājs Iegādāti un uzstādīti – atpūtas soli 4 gab., ierīkots bruģis zem uzstādītajiem soliem.
Bērnu rotaļu laukuma remonts pie Māras dīķa – rotaļu ierīču elementu remonts un krāsošana.
Pašvaldības teritoriju sakopšana un uzturēšana
Darbības rādītāji Regulāri sakopšanas darbi 1369225 m2 platībā (Rīgas Austrumu izpilddirekcijā), tai skaitā piebraucamo, koplietošanas ceļu, ietvju un teritoriju seguma
atjaunošana;
Dabas pamatņu un pašvaldības īpašumā esošo teritoriju sakopšana un uzturēšana (Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā) – 1953350 m2 lielā plātībā, sadzīves un
lielgabarīta atkritumu izvešana no pašvaldības teritorijām – 1785 m3, Vakarbuļļu pludmales teritorijas labiekārtošana;
Veikta Rīgas pilsētai piederošo, piekrītošo, saimnieciskai darbībai neizmantoto teritoriju uzturēšana 2375330 m² (Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā).
Darbības rādītāji Meteora parkā atklāja dekoratīvo akmeni, kā apliecinājumu tam, ka 2011. gadā šajā vietā ierīkos Kobes dārzu pēc japāņu dārzu tradīcijām.

U10.2.

Veicināt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību
Jauninājumi netika veikti, jo nebija piešķirts finansējums.

U10.3.

Veikt slēgto izgāztuvju sanāciju un rekultivāciju
Pārskata gadā tika identificēta un sākta attīstīt projektu ideja: Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija - Deglava iela un Kleistu iela.
Netiek piešķirts finansējums projektu attīstībai.
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U10.7.

U10.8.

Nodrošināt ūdens resursu aizsardzību.
Realizēti projekti „Bijušās lidostas „Rumbula” teritorijas piesārņojuma samazināšana un monitorings” un „Ķīšezera izpēte ekspluatācijas noteikumu izstrādāšanai”.
Uzsākti projekti „Piesārņojuma likvidācija Bolderājā I kārta”, veikta vietas izpēte piesārņojuma apjoma konstatēšanai un „Ķīšezera grunts padziļināšanas darbi pie
glābšanas stacijas „Ķīšezers”” – konkursa kārtībā izvēlēts pretendents darbu veikšanai.
Notekūdeņu kvalitātes pārbaude tiek veikta Rīgas ūdens Apvienotās ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas Notekūdeņu kontroles grupas ķīmijas laboratorijā.
Saskaņā ar 01.03.2007. izdotās Atļaujas Nr.RIT-R-B-0560 B kategorijas piesārņojošai darbībai nosacījumiem, testēšana noteikta notekūdeņu 21 parametram.
2010.gadā bioloģiskās attīrīšanas stacijā „Daugavgrīva” Rīgas jūras līcī tika novadīti 56 389 862 m3 notekūdeņu, tajā skaitā 1 458 331 m3 SIA „Jūrmalas
ūdens” notekūdeņu un tika saražotas 34 627 t atūdeņotu dūņu ar vidējo sausnas saturu 20,00%.
2009.gadā un 2010.gadā veiktās darbības devušas ievērojamus rezultātus BAS ”Daugavgrīva attīrīto notekūdeņu parametru rādītājos. 2010.gadā vidējais fosfora
daudzums attīrītajos notekūdeņos bija 0,71 mg/l (normatīvs – 1,0 mg/l), vidējais kopējā slāpekļa daudzums – 18,6 mg/l (normatīvs 10,0 mg/l). Jāatzīmē, ka
kopējais slāpekļa daudzums 2010.gadā ir par 20 % mazāks, nekā 2009.gadā.
2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu ir paaugstinājusies notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas stacijā „Daugavgrīva”.
Notekūdeņu attīrīšana ir uzlabojusies visu piesārņojušo vielu rādītājos, tomēr kopējais slāpekļa saturs notekūdeņos nav sasniedzis normatīva radītāju. Savukārt
pateicoties ieviestai dzelzs sāļu dozēšanas sistēmai BAS ”Daugavgrīva”, ir ievērojami samazinājies kopējais fosfors attīrītājos notekūdeņos.
Lai sasniegtu ES noteiktos normatīvos rādītājus attīrītajos BAS ”Daugavgrīva” notekūdeņos, 2009.gadā veikta ietaišu tehnoloģisko procesu izvērtēšana, pieņemta
rekonstrukcijas koncepcija un pabeigta konkursa noteikumu izstrāde saskaņā ar FIDIC „Dzeltenā grāmata”. 2010.gadā turpinājās 2009.gadā uzsāktie pasākumi
BAS „Daugavgrīva” tehnoloģisko procesu uzlabošanai - aktīvo dūņu stabilizācija un notekūdeņu bioloģiskās attīrīšana ar mērķi samazināt slāpekļa un fosfora
daudzumu attīrītajos notekūdeņos atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem attiecībā uz izplūdes rādītājiem, kādi tiek noteikti lielajām aglomerācijām.
Veikt pasākumus gaisa kvalitātes uzlabošanai
Atbilstoši RD saistošo noteikumu Nr. 60 “Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu” 5. punktam 2010. gadā tika atjaunotas zonu kartes, kas atspoguļo
piesārņojumu ar slāpekļa dioksīdu Rīgā 2009. gadā.
Transports ir lielākais gaisa piesārņotājs Rīgā, tādēļ atbilstoši Rīgas transporta infrastruktūras attīstības plāniem Pilsētas attīstības departaments un Satiksmes
departaments 2010. gadā realizēja dažādus projektus, kuru rezultātā satiksmes intensitāte pilsētas centrā samazinājusies par 8-12% (salīdzinot ar 2008.g.); līdz
ar to samazinājies arī transporta radītais gaisa piesārņojums.
Veikta Rīgas centra ielu un ietvju mitrā uzkopšana pavasara – rudens sezonā, lai samazinātu putekļu un cieto daļiņu koncentrācijas pilsētā.
Projekta „CO2 E-Race Riga” parāde Rīgas ielās un noslēguma pasākums Rātslaukumā 15.05.2010. 2009.gadā notika ANO klimata pārmaiņu konference COP
15 Kopenhāgenā, kur Dānijas Kultūras institūts Latvijā sadarbībā ar Dānijas Karalistes vēstniecību Latvijā, Sorosa Fondu Latvijā, Ziemeļu Ministru padomi Latvijā,
Vides ministriju un vairākiem Latvijas uzņēmējiem un sabiedriskām organizācijām uzsāka veidot projektu „CO2 E-race Riga”. 1. posmā 2009.gada novembrī ar
elektrisko auto un GPS palīdzību tika uzzīmēta Rīgas CO2 karte. Nākamais projekta etaps notika 2010.gada 15.maijā, kad tika rīkotas sacensības Biķernieku trasē
un parāde Rīgas centrā ar CO2 neitrāliem transporta līdzekļiem, kuri tika izstādīti Rātslaukumā visu interesentu apskatei. Organizatorisko jautājumu koordinēšana
sadarbībā ar pasākuma organizatoriem, programmas saskaņošana, pasākuma publicitātes nodrošināšana; RD priekšsēdētāja dalības nodrošināšana projekta
noslēguma pasākumā Rātslaukumā.
Pilnveidot un uzturēt vides monitoringu un informācijas sistēmas
2010. gadā Rīgā bija 3 gaisa monitoringa stacijas – divas DOAS tipa (Tvaika iela 44 un Brīvības ielā 73) un viena HORIBA tipa Kr.Valdemāra ielā 18.
Monitoringa stacijās tiek nodrošināta visu iekārtu darbība, regulāri veikti apkopes darbi, bojāto daļu nomaiņa, iekārtu regulāra kalibrēšana, justēšana un darbības
pārraudzība. 2010. gadā tika atjaunots gaismas starotājs ar barošanas bloku un gaismas uztvērējs Tvaika ielas gaisa monitoringa stacijā un klimata regulēšanas
sistēma Brīvības ielas gaisa monitoringa stacijā.
Pārskata gada laikā tika saņemti finansējuma apstiprinājuma lēmumi un/vai RD noslēgusi finansējuma līgumus sekojošam projektam: Baltijas jūras reģiona
sadarbības tīkla projekts - Eko reģions”.
Samazināt trokšņu piesārņojumu pilsētā
Detālplānu, objektu būvniecības (rekonstrukcijas, renovācijas u.c.) projektu, kā arī tehnisko noteikumu izstrādē tiek noteiktas prasības un nosacījumi vides trokšņa
normatīvu ievērošanai, kas kopsummā nodrošina pakāpenisku trokšņa piesārņojuma samazināšanu Rīgā.
Nodrošināt pilsētas iedzīvotājus ar ES standartiem atbilstošu dzeramo ūdeni
2010. gadā dzeramā ūdens kvalitāte bija atbilstoša LR MK 29.04.2003. noteikumu Nr.235 prasībām.

86

2010. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un
Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam ieviešanu

U10.9.

Darbības rādītājs Pārskata periodā pilsētai ir piegādāti kopumā 45 377 tūkst. m³ dzeramā ūdens, no kuriem 47,4% tika iegūti no pazemes ūdensgūtves un 52,6% – no virszemes
ūdensgūtves.
Nodrošināt meliorācijas pasākumus pilsētā
Aktivitātes uzdevuma ietvaros 2010. gadā netika veiktas.

U10.10. Saglabāt bioloģisko daudzveidību Rīgā
„Rīgas Meži” korporatīvā stratēģija 2008. – 2013. gadam paredz dabas un vides aizsardzību un kā attiecīgie uzdevumi ir:
8% no mežiem apsaimniekot, saglabājot bioloģisko daudzveidību un neveicot saimniecisko darbību.
25% no mežiem apsaimniekot, nodrošinot bioloģisko daudzveidību, saimniecisko darbību veicot saudzīgi, nepiemērojot kailcirtes.
U10.11. Nodrošināt pilsētā labvēlīgu situāciju attiecībā uz bezsaimnieku dzīvniekiem (patversme, klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontrole)

1.
2.

Klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles ietveros tiek organizēti šādi pakalpojumi:
Klaiņojošo suņu izķeršana. Ir noslēgts līgums ar SIA „Dr.Beinerts” par klaiņojošo suņu notveršanu un nogādāšanu Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmē vai
veterinārajā klīnikā.
Darbības rādītājs 2010. gadā tika izķerts 851 suns.
Bezsaimnieka suņu un kaķu uzturēšana patversmē. Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmē, kas atrodas apdzīvotā vietā Līči (Stopiņu novads) tiek uzturēti izķertie
klaiņojošie suņi un suņi un kaķi, kas dažādu iemeslu dēļ ir palikuši bez saimniekiem. Tika izstrādāta Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmes mājas lapa, kas
nemainīsies līdz ar patversmes apsaimniekotāja nomaiņu.
Darbības rādītājs 2010. gada mēneša kapacitāte bija 40 pieaugušu suņu vietas, 20 kucēnu vietas un 20 kaķu vietas. 2010. gadā tika uzņemti patversmē 795 suņi un 323 kaķi,
savukārt saimniekiem vai privātām patversmēm atdoti 625 suņi un 248 kaķi.
Bezsaimnieka kaķu ķeršana, sterilizēšana un nogādāšana atpakaļ to dzīves vietā. Kopš 2005. gada RD pilsētā uzsāka klaiņojošo kaķu populācijas kontroles „noķersterilizē-atlaiž” programmu. Notvertie kaķi tiek nogādāti veterinārajā klīnikā, kur tos apskata veterinārais ārsts, sterilizē/kastrē, vakcinē pret trakumsērgu, apzīmē,
nogriežot kreisās auss galiņu un nodrošina pēcoperācijas uzturēšanu. Sterilizētos kaķus nogādā atpakaļ to dzīvesvietā, taču slimos eitanazē.
Darbības rādītājs 2010. gadā tika sterilizēti 822 bezsaimnieka kaķi, eitanazēti – 178.
Bezsaimnieka kaķu ķeršana, sterilizēšana un nogādāšana atpakaļ to dzīves vietā. 2010. gadā bija noslēgts līgums ar 3 veterinārajām klīnikām, kas pieņēma
cietušus bezsaimnieka suņus un kaķus un atkarībā no gūtajām traumām vai slimības sniedza veterināro palīdzību vai veica eitanāziju. Cietušu suņu gadījumā tika
nodrošināta iespēja izsaukt suņu ķērāju, kas to nogādāja veterinārajā klīnikā.
Darbības rādītājs 2010. gadā tika eitanazēti 340 kaķi un 25 suņi, savukārt sniegta palīdzība 339 kaķiem.
Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu savvaļas dzīvnieku aprūpe. Pakalpojumu sniedzējs nodrošināja izsaukumu saņemšanu par pilsētā iemaldījušos savvaļas dzīvnieku,
sertificēta veterinārārsta izbraukšanu uz notikuma vietu, dzīvnieka veterināro apskati, savvaļas dzīvnieka nogādāšanu veterinārajā klīnikā vai dzīvošanai piemērotā
vietā, veterinārmedicīniskās palīdzības sniegšanu, nepieciešamības gadījumā dzīvnieka eitanāziju.
Darbības rādītājs 2010. gadā tika sniegta palīdzība (nepieciešamības gadījumā eitanāzija) 181 dzīvniekam.
Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija. Šis pakalpojums ietver izsaukumu saņemšanu par dzīvnieka līķa atrašanās vietu Rīgas pilsētā. Pēc informācijas
saņemšanas tiek nodrošināts izbraukums uz izsaukuma vietām Rīgā notriekto un citā veidā bojā gājušo dzīvnieku līķu savākšanai. Pēc paņemšanas dzīvnieku līķi
tiek transportēti un apbedīti dzīvnieku kapsētā „Citi medību lauki”, kas atrodas Rīgas rajonā, Babītes pagastā.
Darbības rādītājs 2010. gadā no pilsētas publiskajām vietām tika paņemti 555 dzīvnieku līķi, savukārt no veterinārajām klīnikām, ar kurām Mājokļu un vides departamentam bija
noslēgti līgumi, un pilsētas patversmes – 928 dzīvnieku līķi.
Maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku sterilizācija un eitanāzija. Pakalpojums ietver bezmaksas pakalpojumu maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju dzīvnieku
sterilizēšanai un eitanāzijai. 2010. gadā bija noslēgts līgums ar 3 veterinārajām klīnikām par šī pakalpojuma nodrošināšanu.
Darbības rādītājs 2010. gadā tika sterilizēti 190 kaķi un 16 suņi, savukārt eitanazēti 7 kaķi un 10 suņi.
Suņu pastaigas laukuma uzturēšana. Suņu pastaigu laukums atrodas Eksporta ielā gar Brīvostas žogu posmā no Vašingtona laukuma līdz Katrīnas ielai. Laukums ir
aprīkots ar 12 suņu trenažieriem un tā apmeklētājiem ir atvērts katru dienu no plkst. 6:00-23:00.
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U10.12.

Veicināt videi draudzīgu rīcību iedzīvotāju vidū
Rīgas Pašvaldības policija, patrulējot parkos un atpūtas zonās, šajā vasaras sezonā kājnieku patruļu darba uzlabošanai izmanto 2 segvejus un 4 velosipēdus. Šo
videi nekaitīgo braucamrīku izmantošana ļauj policijas patruļām, nodrošinot sabiedrisko kārtību, aptvert lielākas uzraugāmās teritorijas, kā arī iespējami operatīvāk
reaģēt uz notikumu.
Eiropas mobilitātes nedēļas laikā Rīgas Pašvaldības policijas darbinieki izmantoja velosipēdus, elektroniskos velosipēdus, elektroniskos skrejriteņus, segvejus un
elektromobili.
RPP darbinieki veicot ikdienas darbu, uzrauga teritoriju sakoptību;
Iebraukšanas kāpu zonā kontrole;
Malu zvejniecības apkarošana;
Smēķēšanas ierobežojumu kontrole.
Darbības rādītāji Sastādīto protokolu skaits par iebraukšanu kāpu zonā – 9
Sastādīto protokolu skaits par malu zvejniecību – 30
Sodīto skaits par smēķēšanu neatļautās vietās – 819
Izstrādāts Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010.-2020. gadam, kas 6.07.2010 apstiprināts RD. Notikusi Rīcības plāna publiska apspriešana.
Organizētas Rīgas enerģētikas dienas 2010. gada oktobrī visa mēneša garumā ar pasākumu klāstu dažādām mērķu grupām.
Kopā ar LR Vides ministriju un izstāžu rīkotājsabiedrību BT-1 REA bijusi līdzorganizatore starptautiskajai izstādei „Vide un enerģija 2010”, ko apmeklēja 26 796
cilvēki.
Latvijas „Lielās talkas” organizēšana Rīgas Kurzemes rajona un Rīgas Zemgales priekšpilsētas administratīvajās teritorijās.

U10.13. Veicināt siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu
Atbilstoši Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānam 2010.-2020. gadam, 2010. gadā nodota ekspluatācijā biokurināmā katlumāja siltumcentrālē
„Vecmīlgrāvis” ar jaudu 7 MW, aizstājot fosilo kurināmo siltuma ražošanai; nodots ekspluatācijā jaudīgs (5MW) absorbcijas tipa siltumsūknis siltumcentrālē
„Imanta”, kas papildus ražo 5MW siltumu bez kurināmā sadedzināšanas. Pasākums aizvieto grādētavas darbību, kas šo siltumu izsvieda apkārtējā vidē.

Mērķis
Kods
U11.1.

M11 Droša pilsētvide
Uzdevums

Izpildes raksturojums (veiktās aktivitātes), tai skaitā Darbības rādītāji
Veicināt cilvēku drošību pilsētā
Pilsētas videonovērošanas sistēmas uzturēšana, ikdienas dežūrdaļu un patruļu darbs, darbs ar ārvalstu personām.
Darbības rādītāji Uzstādīto videonovērošanas iekārtu skaits – 12
Videonovērošanas centrā reģistrēto pārkāpumu skaits – 2053
Saņemto izsaukumu skaits – 50579
Aizturēto personu skaits – 10044
Ārvalstu personām sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli – 160
Pārkāpuma izdarīšanas vietā sodītas ārvalstu personas – 492
Ārvalstu personas, kas nogādātas mītnes vietā – 92
Sastādīti protokoli – paziņojumi par CSN pārkāpumiem ārvalstis reģistrētajiem transporta līdzekļiem - 1783
Aizstāvēts un daļēji realizēts projekts „Par drošu vidi un mājokli „Droša māja” Rīgas Sabiedriskās kārtības uzturēšanas fondā.
Ēku iedzīvotāju un īpašnieku sapulču un apmācību organizēšana drošības pasākumu realizācijas jautājumos (U11.3.)
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U11.2.

Uzlabot ielu un pagalmu apgaismojumu
Izbūvēts ielas apgaismojums Dikļu ielā 630 m
Darbības rādītāji Jauna apgaismojuma ierīkošana-1

U11.3.

U11.4.

U11.5.

U11.6.

U11.7.

U11.8.

Pārskata gadā tika identificēta un sākta attīstīt projektu ideja: LED sistēmas ieviešana Rīgas ielu apgaismes sistēmā (projekts tika noraidīts, bet RAPLM (pašlaik
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) norādīja citu programmu, kurā projekts var tikt finansēts).
Nostiprināt drošības faktorus pilsētā (pasākumi, akcijas), veicināt iedzīvotāju iesaisti, ziņojot par pārkāpumiem pilsētā
RPP darbinieku organizēti 1105 informatīvi pasākumi Rīgas mācību iestādēs;
Organizētas 2 RPP vadības un iedzīvotāju/biedrību tikšanās, lai runātu par iespējamo sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu;
Darbības rādītāji Atstāto ziņojumu skaits, zvanot uz RPP uzticības tālruni – 72 (laika posmā no 2010.gada jūlija līdz decembrim);
Paaugstināt drošības uzturētāju darbības efektivitāti
Jauna autotransporta iegāde un to aprīkošana ar GPS sistēmu. 2010.gadā iegādāti 7 motorolleri un 6 automašīnas aprīkotas ar GPS sistēmu;
Patruļu skaita palielināšana Vecrīgā, tūrisma sezonas laikā.
Veicināt kvalitatīvu policijas pakalpojumu pieejamību sabiedrībai
Borta numuri uz RPP automašīnām.
Izveidots Rīgas Pašvaldības policijas Twitter http://twitter.com/RigasPP un Youtube konts http://www.youtube.com/RigasPP
Informācija Rīgas Pašvaldības policijas mājas lapā http://rpp.riga.lv
Veidot sociālās programmas, lai mazinātu atkārtotu noziegumu izdarīšanu
RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbs ar uzskaitē esošajām ģimenēm, iesaistot tās dažādās sociālās programmās, sadarbojoties ar Rīgas Sociālajiem
dienestiem un Bāriņtiesu. Darbs norit saskaņā ar katras ģimenes vajadzībām izstrādātiem individuāliem sociālās rehabilitācijas plāniem.
Izveidot Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmu un saistīt to ar citām pašvaldības un valsts iestāžu realizētajām aktivitātēm noziedzības profilaksē
Sadarbībā ar ITC videonovērošanas sistēmu izveidošana Rīgas izglītības iestādēs.
RPP Videonovērošanas centra attīstība.
Darbības rādītājs Rīgas 67 izglītības iestādēs uzstādītas un saskaņā ar VDI reģistrētas videonovērošanas sistēmas.
2010.gadā Videonovērošanas centrs pārcēlās uz jaunām un plašām telpām, kas ļaus turpināt attīstību.
Aizstāvēts un uzsākts projekts „Grīziņkalna skeitparka videonovērošana” Rīgas Sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda finansējuma ietvaros.
Videosistēmas komponentu iegāde un uzstādīšana.
Eiropas reģionālās attīstības fonda finansētā projekta” Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana” realizācijas sagatavošana.
Tehnisko specifikāciju un tāmju izstrādāšana videonovērošanas sistēmas projektēšanai, komponentu iegādei un uzstādīšanai.
Veicināt cilvēku drošību atrodoties pie ūdeņiem
Ūdens satiksmes kontroles grupas darbs: gan sākoties peldsezonai, gan zemledus makšķerēšanas sezonai, RPP Ūdenslīdēju, glābēju un civilās aizsardzības nodaļas
darbinieki rīko informatīvus pasākumus, lai informētu sabiedrību par drošību uz/pie ūdens.
Darbības rādītājs RPP Ūdenslīdēju, glābēju un civilās aizsardzības nodaļas darbinieki Rīgas mācību iestādēs novadījuši 9 lekcijas par drošību uz ūdens.

2010. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un
Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam ieviešanu

89

Mērķis
Kods

M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
Uzdevums

Izpildes raksturojums (veiktās aktivitātes), tai skaitā Darbības rādītāji

U12.1. Veicināt finansiāli pieejamu mājokļu piedāvājumu pilsētā
Aktivitātes netika veiktas.
U12.2. Nodrošināt sociālo mājokļu celtniecības programmas
Veikta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksa Rīgā, Ulbrokas ielā 13 būvniecība. Kompleksa būvniecību paredzēts veikt divas kārtās.
2010. gadā pabeigti pirmās kārtas būvniecības darbi, kas sastāv no trim dzīvojamām mājām ar 480 dzīvokļiem un kopējo platību 31 055,40 kv.m. (Akts par mājas
pieņemšanu ekspluatācija apstiprināts 10.01.2011). No 480 nodotiem dzīvokļiem: 48 - vienistabas, 72 – divistabu, 192 – trīsistabu un 168 – četristabu. Vienā
mājas pirmā stāvā paredzēti 6 servisa dzīvokļi (četri 1-istabu un divi 2-istabu dzīvokļi) iedzīvotājiem ar kustības traucējumiem, kā arī iebraukuma panduss mājas ieejas
mezglā un iebraukumi ar ratiņkrēsliem dzīvokļos.
Dzīvokļi tiks izīrēti Rīgas iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība mājokļu jautājuma risināšanā.
U12.3. Veicināt privāto mājokļu renovāciju un labiekārtošanu
Aktivitātes netika veiktas.
U12.4. Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo mājokļu renovāciju un infrastruktūras uzturēšanu un uzlabošanu.
Avārijas seku likvidēšanas darbi: kāpņu telpas un tualetes remonta darbi Tapešu ielā 3, sausās tualetes bedres remonts Vienības gatvē 126, kāpņu telpas, jumta
un fasādes remonts Volguntes ielā 50, kāpņu telpas un logu remonts Zalves ielā 52, starpstāvu un bēniņu pārsegumu nomaiņa Slokas ielā 105, skursteņu remonts
Melnsila ielā 9.
Veikta iekškvartālu teritoriju, satiksmes joslu un trotuāru asfaltbetona seguma atjaunošana pie dzīvojamām mājām Sliežu ielā 9a, Sīmaņa ielā 11, Tilta ielā 24,
Vecmīlgrāvja ielā 7 un 9, Meldru ielā 6, Ilūkstes ielā 101 un 103, Nīcgales ielā 3, Juglas ielā 491 – 28816 m² platībā.
Dzīvojamo māju Brīvības gatvē 215b un 443, Ropažu ielā 93 inženierkomunikāciju atjaunošana.
Tika veikta 29 pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija, t.sk. elektroapgāde.
12 dzīvojamo māju pievienošana pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Saskaņā ar RD 14.11.2006 saistošajos noteikumos Nr.59 „Par Rīgas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā” noteikto
(pabalsta apmērs līdz Ls 1500 personai), mājokļa pielāgošana 2010.gadā veikta 48 personu mājokļos.
U12.5. Veicināt mājokļu pielāgošanu personām ar invaliditāti
Rīgā sociālajās dzīvojamās mājās ir izveidoti 49 personām ar kustību traucējumiem pielāgoti (servisa) dzīvokļi.
U12.6. Izstrādāt dzīvojamā fonda monitoringa sistēmu
Aktivitātes netika veiktas.
U12.7. Veicināt siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu mājokļos
Veicināta iedzīvotāju informētība, kā rezultātā pieteiktas renovācijai 30 mājas, no tām renovētas 7 mājas.
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Mērķis

M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta

Kods

Uzdevums
Izpildes raksturojums (veiktās aktivitātes), tai skaitā Darbības rādītāji
U13.1. Nodrošināt pilsētas attīstības plānošanas dokumentos iekļauto nostādņu efektīvu darbību, plānoto aktivitāšu uzraudzību, koordināciju, izvērtēšanu un sasaisti ar pašvaldības
budžetu.
Izstrādājot un īstenojot 2010. gada budžetu, Finanšu departaments nodrošināja ieņēmumu daļas izpildi, kā arī stingru budžeta izdevumu daļas kontroli, panākot
bezdeficīta budžeta izpildi pārskata gadā.
Tika nodrošināti nepieciešamie resursi pašvaldības nozaru uzturēšanai, tās funkciju izpildei, kā arī pašvaldības attīstības projektu īstenošanai, finansējumam ES
projektu īstenošanai sasniedzot pēdējos gados augstāko līmeni.
Plānojot 2011.gada budžetu, ierobežotie finanšu resursi tika paredzēti pašvaldības pamatfunkciju izpildei, nodrošinot nepieciešamo finansējumu pašvaldības funkciju
izpildei, iepriekš uzņemto saistību segšanai un pašvaldības attīstības projektu īstenošanai.
Sagatavots „Pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmā 2006. -2012. gadam ieviešanu”. Pārskats ir pieejams
www.sus.lv, www.rdpad.lv, kā arī iespiestā veidā.
Darbības radītāji Atļauju, licenču, saskaņojumu sagatavošana un izsniegšana:
-379 vasaras kafejnīcām 1396 atļaujas;
-4 ziemas kafejnīcām 8 atļaujas;
- atļaujas ielu tirdzniecībai pasākuma laikā – 269;
-atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā – 332;
-gadatirgus organizēšanas tirdzniecības atļaujas – 94 (kopš 01.06.2010. šāds tirdzniecības veids neeksistē);
-11 saskaņojumi pirotehnikas tirdzniecībai un saskaņojumi pirotehnikas sezonas tirdzniecībai;
-3 saskaņojumi ieroču tirdzniecībai;
-1 licence šautuves darbībai;
- saskaņojumi pornogrāfiska rakstura materiālu izplatīšanai – 4;
- atļaujas intīma rakstura izklaides rīkošanai – 2;
-saskaņojumi Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietai Rīgā – 6.
U13.2. Optimizēt pašvaldības darbību.
Aktivitātes minētas arī zem prioritātes Efektivizēt pašvaldības pārvaldes aparātu.
Izvērtējot klientu plūsmu apmeklētāju pieņemšanas centros un tā teritoriālajās atrašanās vietās, tika izveidotas 4 jaunas teritoriālās atrašanās vietas: Bolderājā,
Zolitūdē, Ziepniekkalnā un Pļavniekos. Centra sniegto pakalpojumu pieejamība uzlabota bez papildus amata vietu izveides, izvērtējot klientu plūsmu un darbinieku
noslodzi, tika likvidētas 2 centra amata vietas.
Lai atvieglotu iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojuma noformēšanu un kapu rakšanas pakalpojuma kvalitāti Rīgas pilsētā, 2010.gada 1.augustā Kapsētu pārvalde
ir pārņēmusi kapu rakšanas pakalpojumu no privātām struktūrvienībām. Visi maksājumi par kapu rakšanu tiek veikti Aizsaules ielā 1a, un informācija par apbedīto
personu un kapavietu tiek ievadīta speciālā datubāzē. Rezultātā veidojas elektronisks mirušo un apbedījuma vietu reģistrs.
Tiek turpināts darbs pie elektronisko dienesta vēstuļu un atvaļinājuma iesniegumu noformēšanas ieviešanas visā Rīgas pilsētas pašvaldībā.
Elektronisko darba plūsmu ieviešana: rezolūciju modulis, masveida parakstīšana, elektroniska tiesību piešķiršana aplikācijām (3 pilotprojekti), pamatlīdzekļu kustība,
tehnisko resursu pieprasīšana, tiesību uz i-net un e-pastu pieprasīšana.
Lai ekonomētu Rīgas pārstāvniecības Eiropas Savienībā (Briselē) nodrošināšanai paredzētos līdzekļus, tika nolemts sākot ar 2010.gada 1.janvāri neslēgt uzņēmuma
līgumu ar pārstāvniecības vadītāju, kas pārstāvniecības darbu nodrošināja strādājot Briselē uz vietas, bet gan pieņemt darbā Ārlietu pārvaldē vēl vienu darbinieku,
kas nodrošinātu pārstāvniecības darbu, ikdienā atrodoties Rīgā un uz Briseli dodoties atkarībā no nepieciešamības.
Veikta noteikumu „Būvniecības tehnisko noteikumu saņemšana Rīgas pilsētas būvvaldē” izstrāde.
Sadarbībā ar Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Rīgas ĢeoMetrs” nodrošināta Rīgas pilsētas būvinspekcijas darbinieku piekļuve Rīgas pilsētas topogrāfiskai
datu bāzei.
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Pārskata gada laikā tika saņemti finansējuma apstiprinājuma lēmumi un/vai RD noslēgusi finansējuma līgumus sekojošam projektam: RD kapacitātes
paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos.
U13.3. Nodrošināt korektas, pārskatāmas un aktuālas informācijas nodrošināšanu par pašvaldību kopumā un katru tās institūciju iedzīvotājiem un citām mērķa grupām, izmantojot plašu
informācijas kanālu klāstu.
Sagatavots un RD interneta mājas lapā latviešu, krievu un angļu valodās publicēts Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats par 2009. gadu.
Darbības rādītāji Apmeklētāju pieņemšanas centros 2010.gadā:
- sniegtas konsultācijas/informācija 32594 klientiem;
- reģistrēti 7942 iesniegumi;
- sniegtas juridiskās konsultācijas 2888 klientiem;
- apkalpoti 28376 klientu zvani;
- apstrādāti 1082 klientu jautājumi, kas uzdoti pašvaldības portāla www.riga.lv sadaļā „Jautājumi un atbildes”;
- apstrādāti 840 klientu jautājumi, kas iesūtīti centra oficiālajā e-pastā (bez droša elektroniskā paraksta);
- veiktas 840 reģistrācijas pirmsskolas izglītības programmās;
- nodrošināta 113 pakalpojumu saņēmēju autorizācija, piešķirot tiesības Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojumu lietošanai pašvaldības interneta portālā www.
eriga.lv;
- nodrošināta 351 apmeklētāja pieprasījumu apstrāde uz pieņemšanu pie RD priekšsēdētāja.
Centrs nodrošina kontroli par Rīgas pilsētas pašvaldības aprakstīto pakalpojumu aktualizāciju (aptuveni 230 pakalpojumiem).
Latvijas masu informācijas līdzekļiem regulāri tiek sniegta informācija - gatavotas preses relīzes, organizētas preses konferences, sniegtas intervijas laikrakstos, radio
un televīzijā, organizētas tikšanās un intervijas ar RD amatpersonām, pēc pieprasījuma gatavoti dažādi informatīvi materiāli.
Informācijas publicēšana laikrakstos „Dienas Bizness”, „Diena”, „Telegraf”, „Vesti segodņa”, „Čas”, „Latvijas Avīze”, “Latvijas Vēstnesis”, SIA „Mediju nams” izdotajos
laikrakstos.
Sižeti plašsaziņas līdzekļos, sadarbība ar raidījumiem: „Dzīvīte”, „Vide, veselība un mēs”, „Vertikāle”, „900 sekundes”, „Degpunkts”, „Kriminālā Latvija”, „Labrīt
Latvija!”, “Galva.Pils.Sēta” „Panorāma”, „PRO100”, „LNT ziņas”, „Tv5”, „Tv3”, „Pirmais Baltijas Kanāls”, Latvijas radio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas radio 4, Radio
„Baltcom”, Kristīgais Radio, Radio 101, SWH, „Radio Mix FM” .
Informācijas sniegšana ziņu aģentūrām: LETA, BNS, portālam Delfi u.c.
Informācija par aktualitātēm pieejama pašvaldību iestāžu telpās un interneta mājas lapās:
- regulāri aktualizēta informācija RD interneta mājas lapā www.riga.lv: izveidotas sadaļas par pašvaldības struktūrvienībām, aktualitātēm, pašvaldībai piederošajiem
nekustamajiem īpašumiem, kā arī sagatavotas preses relīzes.
- par izglītības, kultūras un sporta pasākumiem un aktivitātēm u.c.- www.ijsd.lv, www.rdkp.lv, www.e-skola.lv (kopējais publikāciju skaits – 3519);
- informācija par veselības aprūpes, veselības veicināšanas un sociālās palīdzības apjomu un iespējām - www.ld.riga.lv (2010. gada laikā lapa skatīta 287 087 reizes);
- par apsaimniekošanas, energoefektivitātes, dzīvokļu, vides un kapsētas jautājumiem – http://mvd.riga.lv (2010.gada laikā mājas lapa apmeklēta 38 tkst. reizes);
- informācija par koku kopšanas pamatprincipiem, vētras laikā nolūzušu koku novākšanu un RD Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes darba kārtību un
pieņemtajiem lēmumiem - www.rpbv.lv;
- dati par enerģētikas, energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jomu - www.rea.riga.lv (2010. gadā apmeklējuši 8 829 interesenti);
- par Rīgas Pašvaldības policijas kompetencē esošajiem jautājumiem - http://rpp.riga.lv;
- dati par Rīgu, Stratēģijā un Programmā definētie Rīgas ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un tos raksturojošie rādītāji, RD iestāžu un struktūrvienību veiktie pētījumi –
www.sus.lv;
- interaktīvais portāls rīdziniekiem, informācija par Rīgu teritoriālā griezumā www.apkaimes.lv.
Izdoti dažādi informatīvi materiāli – bukleti, plakāti, gadagrāmatas: Riga 2009; Piedalies Lielajā talkā; Nepaej garām cilvēkam, kurš nonācis nelaimē; Infrastruktūras
nodeva Rīgas pilsētā; Baltic Sea Innovation Network Centres – Harmonized Access to Baltic Sea Region: Market of Innovations; informatīvie bukleti par Apmeklētāju
pieņemšanas centra darbu un sniegtajiem pakalpojumiem (kopumā 12150 eksemplāros); bukleti, plakāti par sociālo palīdzību, sociālajiem pakalpojumiem; bukleti
un informācijas lapas par dažādiem Mājokļa un vides departamenta pārziņā esošiem jautājumiem (kopumā 8500 eksemplāri); izplatīta lietišķā informācija par
transporta kustības ierobežojumiem, karoga izkāršanu u.c.; gadagrāmata „Sociālā sistēma un veselības aprūpe Rīgā 2009. gadā” u.c.
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Rīkotas dažādas informatīvās kampaņas (sociālā palīdzība, civilā aizsardzība, cīņa pret narkotikām, sniega vākšana, ielu remonts u.c.). un atbalstītas sabiedriskās
apspriešanas.
Klientu apkalpošanas centra apmeklētājiem tika dota iespēja izteikt savas domas un ierosinājumus izstrādāto klientu aptauju veidā, aizpildot piedāvātās anketas.
Darbības rādītāji Pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 sniegtas 24 777 konsultācijas par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, veselības aprūpi, veselības
veicināšanu un atkarību profilaksi.
Sniegts atbalsts un aktīvi līdzdarbojušies RD, Labklājības ministrijas, banku, NVA, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, NVO un citos organizētajos pasākumos, izstādēs,
konferencēs, lai informētu par sociālo palīdzību Rīgas pilsētas pašvaldībā.
Tika organizētas tikšanās ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, lai informētu par normatīvo aktu regulējumu pilsētvides jomā
Rīgas Sociālā dienesta Atvērtās durvju dienas. Apmeklēja aptuveni 1500 Rīgas iedzīvotāji.
Konference „Sociālais darbs pārmaiņu apstākļos”. Konferencē piedalījās vairāk kā 300 Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba speciālisti un sadarbības partneri no
Vācijas.
Aktīva līdzdalība Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas pasludinātajā Eiropas gadā cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Dalība konferencēs, izstādēs,
informatīvajos pasākumos.
RD MVD Juridisko konsultāciju nodaļā iedzīvotājiem sniegtas konsultācijas un skaidrojumi (2010.gada laikā 32 tkst. apmeklētāju).
Sniegto pakalpojumu klāstā ir informācijas sniegšana par izglītības apguves iespējām, organizētajām bērnu un jauniešu nometnēm un pasākumiem, kā arī informācijas
sniegšana par kultūras norisēm un amatierkolektīvu darbību.
Informācija tiek publicēta tīmekļa vietnē kultura.riga.lv, riga.lv, pašvaldības kultūras iestāžu mājas lapās; informācija tiek izziņota preses izdevumos, radio, televīzijā,
internetā un uz reklāmas stendiem pilsētvidē.
U13.4. Nodrošināt pašvaldības finanšu caurskatāmību un izskaidrošanu sabiedrībai
Sadarbībā ar neatkarīgajiem revidentiem SIA „Deloitte Audits Latvia” veikts Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu audits, RD kopsavilkuma finanšu pārskata revīzija,
kura publicēta Rīgas pilsētas pašvaldības publiskajā pārskatā par 2009.gadu.
Nodrošināta sadarbība ar starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām „Standard & Poor’s” un „Moody’s”, kuri veikuši Rīgas pilsētas finanšu un budžeta sistēmas
vērtējumu, publicējot pilsētas kredītreitinga ziņojumus.
U13.5. Veicināt attālināto pieejas kanālu (internets, telefons u. c.) izmantošanu pašvaldības pakalpojumu sniegšanā
Nodrošināta Rīgas pašvaldības portāla www.riga.lv sadaļas „Jautājumi un atbildes” darbība, sniedzot iedzīvotājiem precīzu un savlaicīgu informāciju par
interesējošiem jautājumiem, kā arī regulāri tiek aktualizēta informācija par sniegtajiem pakalpojumiem u.c.
Nodrošināta 113 pakalpojumu saņēmēju autorizācija, piešķirot tiesības Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojumu lietošanai pašvaldības interneta portālā www.
eriga.lv.
Iedzīvotāji izmanto e-pasta un telefoniskās iespējas konsultāciju saņemšanai.
Nodrošināta RD bezmaksas informatīvā tālruņa sarunu ierakstu sistēma, nodrošināta zvanītājiem iespēja ārpus Apmeklētāju pieņemšanas centra darba laika atstāt
balss ziņojumu balss pastkastē.
Stājušies spēkā RD 07.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 92 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas, reģistrē, uzņem un atskaita pirmsskolas vecuma bērnus”, kas nosaka , elektronisko reģistrāciju – pakalpojumu interneta portālā www.eriga.lv.
Nodrošināta žurnālistu pieeja e-portfelim.
Klientiem pieejams un tiek popularizēts e-pakalpojums reklāmu un izkārtņu projektu saskaņošanai.
Visi dati par saskaņotajām reklāmām tiek ievadīti sistēmā KAVIS, kas dod pilnīgu pārskatu par saskaņotajiem projektiem un visi paziņojumi par nodevu tiek
ģenerēti sistēmā KAVIS.
Optimizēta reklāmas un izkārtņu pasu iesniegšana (foto attēlus var iesūtīt elektroniski), paziņojums par nodevas apmaksu pases saņemšanai ir saņemams
elektroniski.
Realizēts Rīgas pašvaldības portālā iedzīvotājiem pieejamais e-pakalpojums „Koku ciršanas atļaujas pieprasīšana”.
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Tiek piedāvāts un ir pieejams Klientu apkalpošanas centra termināls ar iespēju elektroniski apmaksāt Būvvaldes pakalpojumus, gūt informāciju par piedāvātajiem
e-pakalpojumiem, apskatīt Būvvaldes digitalizētās arhīva lietas.
Būvvaldes interneta mājas lapā klientiem tiek piedāvāta iespēja izmantot būvnodevu un infrastruktūras kalkulatoru, kā arī reklāmas nodevas un koku ciršanas
atļaujas kalkulatoru.
Rīgas pilsētas būvvaldes interneta mājas lapā www.rpbv.lv atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem tiek sniegta informācija gan par jaunākām izmaiņām būvniecības
procesa uzsākšanā un nepieciešamo dokumentāciju, gan par statistiskas rādītājiem par esošo situāciju būvniecības nozarē. Tāpat iespējams aplūkot būvprojekta
apriti Rīgas pilsētas būvvaldē, Būvvaldes padomes sēdes un Inženieru padomes sēdes darba kārtību un pieņemtos lēmumus.
U13.6. Sekmēt sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos (t.sk. sabiedrisko apspriešanu pasākumos).
Noorganizēts iedzīvotāju forums „Rīga dimd – iedzīvotāji runā”, kurā piedalījās 278 dalībnieki, no tiem 144 biedrību un nodibinājumu pārstāvji, 62 izglītības,
kultūras un zinātnes iestāžu pārstāvji, 22 privātpersonas, 50 Rīgas un citu pašvaldības iestāžu pārstāvji, no kuriem 3 RD deputāti. Forumā darbs notika 4
darbnīcās, kurās kopā tika izstrādāti vairāk nekā 130 priekšlikumi RD, NVO un iedzīvotāju sadarbības un līdzdalības uzlabošanai.
Izveidota RD konsultatīvā padome sabiedrības integrācijas jautājumos.
Kā turpinājums esošajam pakalpojumam „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas” izstrādāta un uzsākta e-pakalpojuma „Sabiedrības viedoklis” ieviešana.
Sadarbībā ar SKDS analizēta Rīgas iedzīvotāju sabiedriskā doma nolūkā noskaidrot iedzīvotāju viedokļus un prioritātes.
Rīgas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujas:
-„Rīdzinieku vēlmes saistībā ar kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” turpmāko attīstību” (501 respondents);
-„Rīdzinieku vērtējums atpūtas iespējām Rīgas Zooloģiskajā dārzā” (501 respondents).
Notikušas 9 detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas, kuru ietvaros saņemtas 682 rakstiskas atsauksmes
Notikušas 2 būvniecības ieceru sabiedriskās apspriešanas, kuru ietvaros saņemtas 66 rakstiskas atsauksmes
Pilsētas arhitekta kolēģijas sēdes ir atklātas - ar masu mēdiju piedalīšanos; sēžu protokoli pieejami internetā
Izstrādājot saistošo noteikumu projektus „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās” un „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu
tirdzniecība” notika konsultācijas ar Latvijas Tirgu savienības, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas
pārstāvjiem.
Tiek ņemti vērā iedzīvotāju, t.sk. NVO pārstāvju ieteikumi, iesniedzot grozījumu priekšlikumus dažādos normatīvajos aktos, rīcības plānos u.c.
Kultūras projektu finansēšanas konkursos tika pieaicināti attiecīgās jomas eksperti no valsts un nevalstiskā sektora, piemēram, no Laikmetīgās Kultūras nevalstisko
organizāciju asociācijas, Latvijas Radošo savienību padomes, Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Valsts Kultūrkapitāla fonda, neatkarīgie
radošo profesiju pārstāvji.
Sniegtas konsultācijas un dalība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku biedrību izveidošanai (81 kopsapulce, 41 izveidota biedrība, 29 biedrību
pārņemtās dz. mājas).
Vecmīlgrāvja sabiedrību pārstāvošo organizāciju „Vecmīlgrāvja Attīstības biedrība” un Bezalkohola biedrības „Ziemeļblāzma” darbība RD Kultūras nama
„Ziemeļblāzma” atjaunošanas darba grupā projekta izstrādes un saskaņošanas laikā.
Sadarbība ar „Dārziņu” teritorijas iedzīvotājiem labiekārtošanas un drošības pasākumu veikšanai.
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