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Pārskata nepieciešamība
Novērtēt
vai Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas
2014.-2020.gadam ieviešana norit kā plānots

Parādīt
pašvaldības darbības progresu un sasniegumus

Identificēt
jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar pašvaldības attīstību un kurām nepieciešams
veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu šo problēmu risināšanai vai iespēju
realizēšanai

Sekmēt
pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju un sabiedrības koordinētu sadarbību
pašvaldības attīstības jautājumos
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Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
Rīgas attīstības programma
2021.-2027.gadam

Rīgas attīstības programma
2014.-2020.gadam

2022
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Pārskata sagatavošana
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Pārskata saturs
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▪
▪

Kopsavilkums par Stratēģijas un Programmas ieviešanu pārskata gadā

Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas novērtējums Rīgas
pilsētā

▪
▪
▪
▪

Rīgas pilsētas ilgtermiņa mērķu virzības novērtējums
Rīgas pilsētas rīcības virzienu progresa novērtējums
Kopējie secinājumi un rekomendācijas

Pielikumi
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Rezultatīvie rādītāji (1.pielikums)
Rīcības plāna izpilde (2.pielikums)
Investīciju plāna izpilde (3.pielikums)

RĪGAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBA

6
Rīgas pilsētas pašvaldība ©

ANO IAM īstenošanas novērtējums Rīgas pilsētā

Programmas ieviešana 2019.gadā
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19 Rīcības virzieni

187 indikatori

Sekmīga virzība 10
rīcības virzienos

⇧ 72 rādītājiem pozitīva tendence
⇩ 59 rādītājiem negatīva tendence
⇨ 56 rādītāji bez būtiskām izmaiņām (<2%)

Rīcības plāna izpilde
(475 pasākumi un aktivitātes)

112 uzdevumi
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Nepietiekoša virzība 9
rīcības virzienos

52
rezultatīvie
rādītāji
ir
sasnieguši
vai
pārsnieguši
2020.gadā plānotās vērtības

Investīciju plāna izpilde
(202 projekti)

Rīcības virzienu dinamikas analīze
RĪGAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBA

Salīdzinoši sekmīga virzība uz nospraustā
mērķa sasniegšanu ir sekojošos RV:
PRV1

Kvalitatīva un mūsdienīga
izglītība

RV4

Sabiedrības integrācija un atbalsts
ģimenēm

RV2

Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un
organizētajam brīvajam laikam

RV9

Kvalitatīva dzīvesvide un pieejams
mājoklis

RV3

Atpazīstama un iesaistoša
kultūrvide

PRV11

Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra
un organizācija

RV5

Daudzveidīgas sporta iespējas

RV12

RV6

Uz preventīvu darbību vērsta
veselības aprūpe

Infrastruktūras un komunālo
pakalpojumu

RV13

Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša
sociālā sistēma

Plaša energoefektivitātes
īstenošana

RV15

Laba vides kvalitāte

RV7
RV8
RV10

Sabiedriskā kārtība un drošība
Ērta starptautiskā sasniedzamība

PRV16

Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un
augsta ekonomiskā aktivitāte

RV14

Pilsētas specifisko teritoriju
jautājumu risināšana

RV17

Augoša daudzprofilu osta

RV19

Efektīva, atbildīga un uz
daudzpusēju sadarbību vērsta
pārvaldība

RV18
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Nepietiekoša virzība uz nospraustā
mērķa sasniegšanu ir sekojošos RV:

Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums

Rīgas pilsētas pašvaldības
sasniegumi 2019.gadā

RĪGAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBA

Rīga
ieguva
balvu
nominācijā “Gada uzlecošā
pilsēta”, kas parādīja to, ka
uzņēmējdarbības vide un
starpinstitūciju koordinētā
sadarbība
ar
sektora
uzņēmumiem
tiek
novērtēta arī starptautisku
ekspertu līmenī.

.

.

Starptautiskā NVO “Carbon
Disclosure Project” iekļāva
Rīgu starp 105 pasaules
pilsētām, kurām piešķirts
augstākais novērtējums – A
līmenis “Līderība” par
aktīvu
rīcību
klimata
pārmaiņu mazināšanas un
pielāgošanās
klimata
pārmaiņām jomā.
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Latvijas valsts simtgades programmas “Latvijas
skolas soma” atklāšanas pasākums “100
Latvijas stāsti 100 minūtēs” pasaulē prestižajā
konkursā “EventEx Award” ieguva 5 godalgas,
t.sk. tika atzīts par labāko pasākumu pasaulē
kategorijā “Labākais koncerts”.

Kredītreitinga aģentūra “Standard &
Poor’s” paaugstināja piešķirto reitingu
uz “A-/Stable/A-2“ līmeni, kas ir
augstākais reitinga vērtējums, ko šī
aģentūra piešķīrusi Rīgas pilsētai 22
gadu laikā.

Pasaules Veselības organizācija
Rīgas
pilsētas
pašvaldībai
atkārtoti piešķīra “Veselīgas
pilsētas” titulu, sniedzot iespēju
turpināt darbību
“Veselīgu
pilsētu” VII fāzē

Eiropas sociālā tīkla (Europe Social
Network) Sociālo pakalpojumu
balvas pasniegšanas ceremonijā
iegūta 5.vieta nominācijā «Labās
prakses metodes un instrumenti»

.

Nozīmīgākie projekti 2019.gadā
RĪGAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBA

Izglītībā
Izveidotas pirmsskolas ēkā
Apuzes ielā 74 un
Stokholmas ielā 24
Sporta zāļu atjaunošana
Rīgas Sergeja Žoltoka
vidusskolā Vietalvas ielā 15
un Rīgas 93. vidusskolā
Sesku ielā 72
Izlases veida renovācijas
darbi 13 izglītības iestāžu
ēkās
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Izbūvēti rotaļu laukumi pie
Rīgas 234. pirmsskolas
izglītības iestādes Slokas
ielā 197 un Rīgas 251.
pirmsskolas izglītības
iestādes „Mežciems”

Kultūrā
Mežaparka Lielās estrādes
rekonstrukcijas 2. kārtas 1.
posma darbi

Kultūras un atpūtas centra
„Imanta” ēkas Anniņmuižas
bulvārī 29 renovācijas
1.kārtas darbi

Veselībā un sociālajā jomā

Turpinās Rīgas pašvaldības
SIA „Rīgas 1. slimnīca” ēku
Bruņinieku ielā 5
rekonstrukcija
Turpinās trīs sociālo
dzīvojamo māju ar
neapdzīvojamām telpām
Rīgas Sociālā dienesta
teritoriālajam centram,
dienas centru un veselības
centru projektēšana un
būvniecība

Satiksmē
Turpināta Salu tilta
kompleksa pārbūves 2.kārta
Turpināta A. Deglava ielas
satiksmes pārvada pārbūve
Uzsākta satiksmes pārvada
pār dzelzceļu pie Brasas
stacijas pārbūve
Veikta seguma periodiskā
atjaunošana Krasta ielā no
Salu tilta līdz Ogres ielai

Nozaru ekspertu vērtējums/ priekšlikumi
RĪGAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBA

Izglītība
- Nepieciešams novērtēt interešu izglītības programmu pārklājumu pilsētā (kartējumu) un saskaņā ar to plānot jaunu vai reorganizēt esošo piedāvājumu.
- Vienlaikus risināt izglītības iestāžu pakalpojumu pieejamību visās apkaimēs, uzmanību pievēršot apkaimēm, kur pieaug iedzīvotāju skaits un notiek
jaunu mājokļu būvniecība.
Zane Vārpiņa, Dr.demogr., Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētā profesore

Pilsētvide
- Nepieciešams pievērst īpašu uzmanību ielu apstādījumiem, jo tieši šis segments pašlaik ir kritiskā stāvoklī un vienlaicīgi tas ir arī rīks, kā uzlabot vides
kvalitāti, samazināt gaisa piesārņojumu, trokšņu līmeni un karstuma salas, palielināt vides pievilcību un bioloģisko daudzveidību.
Nav izstrādāta politika privāto ārtelpu – daudzdzīvokļu māju pagalmu – atjaunošanai. Darbs jāorganizē pēc tuvienes (apkārtnes) principa, sadarbībā ar
iedzīvotājiem to publisko ārtelpu atjaunošanā un arī apsaimniekošanā, izmantojot dažādus koprades veidus.
Helēna Gūtmane, SIA “ALPS ainavu darbnīca” valdes locekle, Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas valdes priekšsēdētāja

Sociālā joma
- Nepieciešams attīstīt un atbalstīt mediācijas pakalpojuma pieejamību ģimenēm, lai mazinātu ģimeņu iziršanu un jauniešu nokļūšanu sociāli nelabvēlīgā
vidē. Pārskatīt sociālās palīdzības piešķiršanas kritērijus, lai mazinātu to cilvēku skaitu, kuri birokrātisku šķēršļu dēļ nesaņem sociālo palīdzību, kaut
faktiski viņiem tā ir ļoti nepieciešama.
Vineta Preisa, biedrības “Ģimenes attīstības un kultūras centrs “ALISE”” valdes priekšsēdētāja

Pārvaldība
- Sabiedrībā radīt pārliecību par tās spēju iesaistīties attīstības procesos, iespējams, vispirms identificējot kurā līdzdalības līmenī pašvaldība un tās
iedzīvotāji atrodas (iedzīvotāju informēšanas; viedokļu paušanas; iesaistes vai sadarbības un lēmumu pieņemšanas). Savukārt līdzdalības līmeņus realizēt
un ieviest ļautu iedzīvotāju līdzdalības platforma, kas kompleksi risinātu iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.
Āris Ādlers, Nevalstisko organizāciju jomas eksperts
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- Sadarbības jomā jāatzīmē sadarbības memoranda «Par Rīgas metropoles areāla sadarbības ietvara izveidi» parakstīšana ar Pierīgas pašvaldību
apvienību, lai stiprinātu Rīgas metropoles areāla konkurētspēju. Lai īstenotu konkrētas rīcības un aktivitātes, būtu jānosaka prioritātes un jānodrošina
finansējums, jāveido dialogs un praktiska sadarbība ar dažādām valsts institūcijām un uzņēmumiem.
Līna Dimitrijeva, SIA “Reģionālie projekti” valdes priekšsēdētāja

Risināmie jautājumi
RĪGAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBA

Ilgtspējīga
mobilitāte

▪
▪
▪
▪

Mobilitātes risinājumu ieviešana, kas mazinātu auto nepieciešamību ikdienas lietošanai Rīgas centrā
Pasažieru pārvadājumu ar vilcienu integrēšana pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā
Elektromobiļu uzlādes staciju skaits ir jāpalielina
Rail Baltica veiksmīga integrēšana kopējā transporta sistēmā un esošajā infrastruktūrā, izbūvējot ērtu publisko
piekļūšanu – jaunus pievades ceļus, estakādes

▪

Gaisa kvalitāte pasliktinās. Transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijā “Brīvības iela”
pārsniegts gan gada vidējais augšējais, gan apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības
aizsardzībai, kā arī Pasaules Veselības Organizācijas vadlīnijās noteiktais gada robežlielums – 20 µg/m3.
Zems sašķiroto atkritumu īpatsvars. 2019.gadā attiecībā pret sagaidāmo vērtību 2020.gadā 19,2 %/50%.

Vide
▪

▪

Izglītība

▪

▪

Mājoklis
12
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Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana visās Rīgas apkaimēs, mazinot augošo izglītības kvalitātes polarizāciju starp
centra un apkaimju skolām.
Joprojām ir bērnu rindas uz PII. Pašvaldībai jāturpina sadarbība un līdzfinansējuma palielināšana, atbalstot tās
ģimenes, kurām netiek nodrošināta vieta pašvaldības PII.

Īres namu būvniecība. Lai sniegtu esošajiem Rīgas iedzīvotājiem lielāku palīdzību dzīvojamo jautājumu
risināšanā, kā arī piesaistītu galvaspilsētai jaunus iedzīvotājus, nepieciešama pašvaldības aktīvāka rīcība
pašvaldības un privātā īres fonda attīstībā, t.sk., atbalsta sniegšana dzīvojamo īres māju būvniecībai,
atjaunošanai, pārbūvei vai jaunuzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu dzīvojamo īres māju iegādei ar mērķi novērst
tirgus nepilnību dzīvojamo īres māju pieejamības nodrošināšanā mājsaimniecībām.

RĪGAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBA

Turpmākās darbības

PĀRSKATA
APSTIPRINĀŠANA
• Publiski pieejams
(www.sus.lv)

13
Rīgas pilsētas pašvaldība ©

SEMINĀRA
ORGANIZĒŠANA
• RD iestāžu un
struktūrvienību SUS
koordinatoriem

STRATĒĢIJAS UZRAUDZĪBAS
SISTĒMAS PILNVEIDOŠANA
ATBILSTOŠI AP2027

• Veikt SUS īstenošanas
procesa dizaina ekspertīzi
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