2.pielikums pārskata gala atskaitei

Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna izpilde 2017. un 2018.gadā
Izpildes raksturojums
Darbība notiek
Darbība nenotiek vai nav sniegta informācija par veiktajām aktivitātēm

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība
U1.1. Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu kvalitatīvas izglītošanas iespējas visām pilsētā dzīvojošām ģimenēm
RD ĪD
Pastāvīgi
PII teritoriju labiekārtošanu veic RD ĪD, ņemot vērā PII teritoriju labiekārtošanu veic RD ĪD, ņemot vērā finansējumu
(sadarbībā ar RD IKSD)
finansējumu un apsekošanas rezultātus.
un apsekošanas rezultātus. 2018.gada ietvaros veikta rotaļu
laukumu aprīkojuma uzstādīšana, žogu nomaiņa, celiņu
atjaunošana, apgaismojuma atjaunošana.
RD IKSD
Pastāvīgi
Finansējums inventāra iegādei piešķirts 21 PII, no kurām 15 Atbilstoši pirmsskolu iesniegumiem finansējums nodrošināts 143
PII nodrošinātas ar mīksto inventāru, 3 PII iegādātas žalūzijas, PII inventāra iegādei (mēbelēm, virtuves, dārza inventāram u.c.)
virtuves inventārs, trauku un galda piederumi. 11 PII saņēma un 28 PII iegādātas trauku mazgājamās mašīnas.
papildu mācību līdzekļus, saimniecības pamatlīdzekļi iegādāti Lai īstenotu pirmsskolas izglītības vadlīnijas noteiktās
19 PII, 3 PII saņēma teritorijas uzkopšanas mašīnas un 2 PII kompetences, papildus PII budžeta tāmēm 2018. gada nogalē
iegādāta datortehnika.
piešķīra 6,50 EUR vienam izglītojamam mācību līdzekļu iegādei.
Sadarbībā ar RD ITC Rīgas pilsētas pašvaldības PII piegādāti
162 datori, kā arī 162 portatīvie datori un 162 multimediju
projektori. 12 PII veikti tīklu ierīkošanas un modernizācijas
darbi.
RD IKSD
2018. – pastāvīgi
48 PII konsultēti 104 gadījumi saistībā ar bērnu uzvedības Četri Pirmsskolas izglītības konsultatīvie centri sniedza
problēmām, kā arī veikti 160 vērojumi grupā un 86 sarunas ar konsultācijas vecākiem un pedagogiem, sagatavoja atzinumus,
bērnu vecākiem.
130 reizes apmeklēja pirmsskolas un sniedza metodisku
Nepieciešamības gadījumā PII sniegta palīdzība, izstrādājot palīdzību. Konsultētas 23 PII, kopā saņemti 37 pieteikumi.
izglītojamā individuālo mācību apguves plānu. Atsevišķos Pamatojoties uz PII pieteikumiem veikti: 34 vērojumi grupā, 18
gadījumos
notiek
piedalīšanās
starpinstitucionālajās sarunas ar vecākiem. Par katru pieprasīto gadījumu ir notikušas
individuālas sarunas ar iestādes vadītāju un/vai metodiķi, grupas
sanāksmēs un sadarbība ar RSD.
pedagogiem, kā arī sniegtas rekomendācijas par mācību procesa
uzlabošanu PII.
Programmā “Uzvedības terapija un sociālo prasmju trenēšana 47 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām (“STOP 4-7”)”
piedalījās 12 bērni, viņu vecāki un pirmsskolas izglītības skolotāji.
Veikta ilgstoša pārraudzība 13 PII sarežģītu problēmsituāciju
gadījumos. PII psihologiem noorganizētas 7 supervīziju reizes par
atbalsta nodrošināšanu. Nodrošināta iespēja atbalsta personālam
(psihologiem, speciāliem pedagogiem un sociāliem pedagogiem)
apmeklēt 24 stundu mācību programmu “Bērnu uzvedības
problēmas, to risināšana”.
RD IKSD
Pastāvīgi
2017.gadā LR Izglītības un zinātnes ministrija izstrādāja jaunu Saskaņā ar 12.12.2017. iekšējiem noteikumiem Nr.39-nts
novērtēšanas kārtību.
“Kārtība, kādā tiek veikta Rīgas domes Izglītības, kultūras un
22.08.2017. pieņemti jaunie MK noteikumi Nr.501 “Pedagogu sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vadītāju
Atbildīgie izpildītāji

1.1.1.

PII teritoriju labiekārtošana

1.1.2.

PII
materiāltehniskās
pilnveidošana
atbilstoši
vajadzībām

1.1.3.

Iekļaujošas izglītības
atbalsta
personāla
nodrošināšana PII

1.1.4.

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveide un profesionālās darbības
novērtēšana

bāzes
iestāžu

attīstība –
konsultāciju

Izpildes termiņš
vai periods

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

1.1.5.

Ģimeņu ar bērniem labklājības
veicināšana, atbalstot pasākumus, kas
sekmē darba un ģimenes dzīves
saskaņošanu, veicinot kvalitatīvu un
daudzveidīgu
ģimenes
atbalsta
pakalpojumu pieejamību pašvaldībās,
t.sk. bērnu vecumposma iespējām
atbilstošas garantētas un kvalitatīvas
pirmsskolas izglītības nodrošināšana
no pusotra gada vecuma

RD IKSD

1.2.1.

Skolu teritoriju labiekārtošana

1.2.2.

Skolu
materiāltehniskās
pilnveidošana mūsdienīga
procesa nodrošināšanai

bāzes
mācību

RD IKSD

1.2.3.

Inovatīvu mācību darba formu
ieviešana radošuma un uzņēmējspēju

RD IKSD

RD ĪD
(sadarbībā ar RD IKSD)

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas profesionālās darbības novērtēšana“ 2018.gadā novērtētas visas
kārtība”.
izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu
un iesniegušas iestādes pašnovērtējumu.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām 2018.gadā pabeigta
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana:
rezultātā 1. pakāpes vērtējumu ieguva 48 PII pedagogi, 2. pakāpi
– 110 pedagogi un 3. pakāpi – 28 pedagogi.
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide tika virzīta kā
atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolās, organizēta
ievadprogramma (30 stundas) visu pirmsskolu pārstāvjiem (kopā
95 pasākumi, 1987 dalībnieki). Pirmsskolu pedagogiem
piedāvātas arī citas kursu programmas, metodiskās dienas,
kompetenču pieejas semināri – kopumā 2018.gadā izglītoti 2379
pirmsskolu pedagogi.
Pastāvīgi
2017.gadā Rīgas pilsētas pašvaldības PII tika atvērtas trīs Rīgas 66. pirmsskolas izglītības iestādē atvērta viena
jaunas pirmsskolu grupas (viena grupa Rīgas 251.pirmsskolas mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmas
izglītības iestādē un divas grupas Rīgas 95.vidusskolā), grupa un Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestādē “Austriņa”
atvērta grupa bērniem ar somatiskām saslimšanām.
nodrošinot vietas 60 izglītojamiem.
Rīgas pilsētas pašvaldības PII pirmsskolas izglītības Bez tam izvērtējot situācijas pirmsskolu rindās 10 PII tika
programmas apguve nodrošināta 26 151 bērnam, 5 185 bērni pārskatītas esošās grupas un atvērtas grupas bērniem ar latviešu
apmeklē privātās PII un saņem pašvaldības līdzfinansējumu, mācību valodu (katrā iestādē pa vienai).
savukārt 815 bērniem nodrošināts bērnu uzraudzības 2018.gadā Rīgas pilsētas pašvaldības PII pirmsskolas izglītības
pakalpojums.
programmas apguve nodrošināta 26315 bērniem, 6268
pirmsskolas vecuma bērni apmeklē privātās PII, savukārt 900
bērniem nodrošināts bērnu uzraudzības pakalpojums.
U1.2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pamatizglītību
Pastāvīgi
RD IKSD sniedz priekšlikumus RD ĪD skolu teritoriju Skolu teritoriju labiekārtošanu veic RD ĪD, ņemot vērā
labiekārtošanai (t.sk. iežogošanai).
finansējumu un apsekošanas rezultātus. 2018.gada ietvaros
Skolu teritoriju labiekārtošana (t.sk. iežogošana) notiek veikta aktīvas atpūtas un rotaļu laukumu iekārtu izbūve, žogu
atbilstoši RD ĪD apstiprinātajam objektu sarakstam.
nomaiņa, celiņu atjaunošana, apgaismojuma atjaunošana.
Pastāvīgi
Finansējums piešķirts 16 skolām, t.sk. iestādēm, kurās tika Sadarbībā ar RD ITC RD IKSD padotības iestādēm ir piegādāti
veikti remontdarbi, kas nodrošina plānotos skolu tīkla 1607 datori, no tiem 1327 datori vispārizglītojošām skolām.
pilnveidošanas pasākumus.
Ierīkots Wi-Fi un veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi
Sadarbībā ar RD ITC ir piegādāti 729 datori RD IKSD padotībā sakārtot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildus tīkla
esošajām vispārizglītojošajām skolām. Nodrošināta piegādāto pieslēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem 7
datoru pieslēgšana tīklam un vienlaikus veikta tīklu izbūve vispārizglītojošās skolās un mazāka apjoma tīklošanas darbi citās
29 skolās (attiecas arī uz U1.3. aktivitāti 1.3.3.).
8 vispārizglītojošās skolās.
Skolu materiālās bāzes pilnveidošanai sadalīti vēl 76 tūkst. EUR
finanšu līdzekļi. Finansējums piešķirts 12 skolām, t.sk. iestādēm,
kurās tika veikti remontdarbi, kas nodrošina plānotos skolu tīkla
pilnveidošanas pasākumus.
Finansējuma piešķīrums un materiāltehniskais nodrošinājums
netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm (attiecas arī uz U1.3.
aktivitāti 1.3.3.).
Pastāvīgi
Nodrošināta
e-mācību vides
– mācību
mākoņa Turpināta e-mācību vides – mācību mākoņa – http://macibas.ehttp://macibas.e-skola.lv pieejamība visās RD IKSD padotībā skola.lv pieejamības nodrošināšana visām RD IKSD padotībā

Izpildes termiņš
vai periods
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

veicināšanai pamatizglītībā – digitālās
mācību vides veidošana

RD ITC
1.2.4.

Iekļaujošas izglītības attīstība –
atbalsta personāla nodrošināšana
skolās

RD IKSD

Pastāvīgi

1.2.5.

Skolu kvalitātes monitoringa sistēmas
izveidošana

RD IKSD

2017.-2019.

1.2.6.

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveidošana
un
profesionālās
darbības novērtēšana

RD IKSD

Pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
esošajās vispārizglītojošajās skolās, izmantojot mykoob vai E- esošajām vispārizglītojošām skolām, izmantojot mykoob vai Eklases autorizāciju.
klases autorizāciju.
ES struktūrfondu atbalstītu digitālās pratības projektu ES struktūrfondu atbalstītu digitālās pratības projektu
īstenošana. (attiecas arī uz U1.3. aktivitāti 1.3.4.)
īstenošana (attiecas arī uz U1.3. aktivitāti 1.3.4.).
Tiek nodrošināta mācību e-vides uzturēšana RD IKSD un RTU Tiek nodrošināta mācību e-vides uzturēšana RD IKSD un RTU
noslēgtā līguma ietvaros.
noslēgtā līguma ietvaros.
Ar pašvaldības finansējumu tiek nodrošināta atbalsta Rīgas pašvaldības skolās tiek nodrošināts atbalsta personāls
personāla (sociālā pedagoga, izglītības psihologa, logopēda un (sociālā pedagoga, izglītības psihologa, logopēda, speciālā
speciālā pedagoga) darbība skolās
pedagoga) un pedagoga palīga darbība atbilstoši piešķirtajam
valsts un pašvaldības finansējumam un skolas vajadzībām.
ESF projekta (PVS ID 3710) “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā iesaistītas 59 Rīgas
skolas. Projekta ietvaros saskaņā ar individuālo atbalsta plānu
skolēniem tiek sniegti atbalsta pasākumi, t.sk. atbalsta personāla
nodrošināšana.
Nodrošināti 11 semināri/nodarbību cikli, kuri sekmē izglītības Sadarbībā ar RIIMC īstenoti 9 profesionālās pilnveides pasākumi
iestādes vadītāja profesionālo un personisko attīstību, prasmi 8 skolu jauno direktoru un vadības komandām (kopā 30
izzināt un analizēt darbinieku potenciālu, kompetences un personas) par aktuāliem izglītības iestādes pārvaldības
motivāciju atbilstoši izglītības iestādes izvirzītajiem mērķiem, jautājumiem.
iegūt informāciju par darba snieguma (izpildes) vadību un Organizēti profesionālās pilnveides pasākumi par izglītības
veidot organizācijas vidi, kas veicina pārmaiņas un inovācijas. iestādes darba izpildes kvalitātes pārraudzību.
Semināros piedalījās 32 skolu direktori/vadības komandas.
Netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm.
Turpināts skolu darba kvalitātes uzraudzības darbs,
izmantojot Edurio platformu organizējot vairākas skolu
aptaujas dažādām mērķauditorijām (skolēni, skolotāji,
vecāki), piemēram, par mācīšanas darba kvalitāti noteiktos
mācību priekšmetos un klašu grupās (attiecas arī uz U1.3.
aktivitāti 1.3.5.).
Izstrādāta
skolu
direktoru
profesionālās
darbības Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide tika organizēta kā
novērtēšanas procesa kārtība. Skolu direktoru novērtēšana atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolās, akcentējot 1.-6.
uzsākta vienlaikus ar skolu akreditāciju. Atbilstoši ārējo klašu skolotāju vajadzības (103 pasākumi, 2349 dalībnieki).
normatīvo aktu prasībām 2017.gadā ir novērtēti 4 skolu Pedagogi piedalījās kompetenču pieejas apspriešanas semināros,
direktori.
ievadprogrammā, metodiskajās dienās, 12 skolu pedagogi –
Saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām uzsākta pedagogu projektā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”.
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšana Kopumā tika izglītoti 9822 pedagogi.
Rīgas pilsētas pašvaldības skolās un izstrādāti nepieciešamie 2018.gadā no valsts puses kopā ar skolas akreditāciju skolu
normatīvie akti (attiecas arī uz U1.3. aktivitāti 1.3.6.).
direktoru profesionālās darbības novērtēšana veikta 24 skolu
direktoriem, no pašvaldības puses – profesionālās darbības
novērtēšana veikta 40 skolu direktoriem.
2018.gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas procesā piedalījās Rīgas izglītības iestāžu 1322
pedagogi un ieguva kvalitātes pakāpi: 1.kvalitātes pakāpi – 181
pedagogs, 2.kvalitātes pakāpi – 780 pedagogi, 3.kvalitātes pakāpi
– 361 pedagogs. 103 pedagogiem netika piešķirta kvalitātes
pakāpe. 2018.gada septembrī uz pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanu ir pieteikušies Rīgas izglītības
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1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Izpildes raksturojums

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Friča Brīvzemnieka pamatskolas Zeļļu
ielā 4, Rīgā, atjaunošana
Rīgas 6.vidusskolas Aleksandra Čaka
ielā 102, Rīgā, atjaunošana
Ēkas Burtnieku ielā 34, Rīgā,
atjaunošana un pielāgošana Rīgas
64.vidusskolas vajadzībām

RD ĪD

2017.-2020.

Turpinās trešā stāva atjaunošanas darbi.

2018.gads
iestāžu 565 pedagogi.
Netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm (attiecas arī uz U1.3.
aktivitāti 1.3.6.).
Pabeigti vienkāršotas atjaunošanas 4.kārtas darbi.

RD ĪD

2017.-2020.

Turpinās atjaunošanas darbi, izbūvēts lifts.

Lifta izbūve.

RD ĪD

2017.-2020.

Notiek
vienkāršotas
labiekārtošanas darbi.

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas
ēkas Bruņinieku ielā 24A, Rīgā,
atjaunošanas darbi
Skolu teritoriju labiekārtošana

RD ĪD
(sadarbībā ar RD IKSD)
RD ĪD
(sadarbībā ar RD IKSD)

Pastāvīgi

Skolu
materiāltehniskās
pilnveidošana mūsdienīga
procesa nodrošināšanai

RD IKSD
(sadarbībā ar RD ITC)

Pastāvīgi

Pasākumi, aktivitātes

bāzes
mācību

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

RD IKSD
(sadarbībā ar RD ITC)

1.3.5.

Skolu kvalitātes monitoringa sistēmas
izveidošana

RD IKSD

atjaunošanas

un

teritorijas

U1.3. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību
2017.
Notiek atjaunošanas darbu 3.kārta.

RD ITC

1.3.4.

2017.gads

Pastāvīgi

RD ITC
2017.-2019.

RD IKSD sniedz priekšlikumus RD ĪD skolu teritoriju
labiekārtošanai (t.sk. iežogošanai).
Skolu teritoriju labiekārtošana (t.sk. iežogošana) notiek
atbilstoši RD ĪD apstiprinātajam objektu sarakstam.
Sadarbībā ar RD ITC ir piegādāti 729 datori RD IKSD padotībā
esošajām vispārizglītojošajām skolām. 32 skolās veikti tīklu
ierīkošanas un modernizācijas darbi ar mērķi sakārtot
izglītības iestāžu esošo tīklu infrastruktūru, ierīkojot Wi-Fi, IP
telefonus un papildu nepieciešamās tīkla pieslēgvietas un citi
tīklošanas darbi (attiecas arī uz U1.2. aktivitāti 1.2.2.).

Veikti piekļuves kontroles sistēmas izbūves un logu nomaiņas
darbi.

Pabeigti izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi.

Skolām un citām izglītības iestādēm piegādāti 1 137 jauni
datori, paplašināta un sakārtota tīkla infrastruktūra 10 skolās,
ieviešot šajās skolās arī Wi-Fi risinājumu mācību procesa
atbalstam.
Nodrošināta
e-mācību vides
– mācību
mākoņa
http://macibas.e-skola.lv pieejamība visās RD IKSD padotībā
esošajās vispārizglītojošajās skolās, izmantojot mykoob vai Eklases autorizāciju.
ES struktūrfondu atbalstītu digitālās pratības projektu
īstenošana (attiecas arī uz U1.2. aktivitāti 1.2.3.).
Nodrošināta infrastruktūras pieejamība.

Skolu teritoriju labiekārtošanu veic RD ĪD, ņemot vērā
finansējumu un apsekošanas rezultātus. 2018.gada ietvaros
veikta aktīvas atpūtas un rotaļu laukumu iekārtu izbūve, žogu
nomaiņa, celiņu atjaunošana, apgaismojuma atjaunošana.
Sadarbībā ar RD ITC RD IKSD padotības iestādēm ir piegādāti
1607 datori, no tiem 1327 datori vispārizglītojošām skolām.
Ierīkots Wi-Fi un veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi
sakārtot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildus tīkla
pieslēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem 7
vispārizglītojošās skolās un mazāka apjoma tīklošanas darbi citās
8 vispārizglītojošās skolās.
Skolu materiālās bāzes pilnveidošanai sadalīti vēl 76 tūkst. EUR
finanšu līdzekļi. Finansējums piešķirts 12 skolām, t.sk. iestādēm,
kurās tika veikti remontdarbi, kas nodrošina plānotos skolu tīkla
pilnveidošanas pasākumus.
Finansējuma piešķīrums un materiāltehniskais nodrošinājums
netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm (attiecas arī uz U1.2.
aktivitāti 1.2.2).
Skolām un citām izglītības un kultūras iestādēm iegādāti 1607
jauni datori, paplašināta un sakārtota tīkla infrastruktūra 10
skolās, ieviešot šajās skolās arī Wi-Fi risinājumu mācību procesa
atbalstam.
Turpināta e-mācību vides – mācību mākoņa – http://macibas.eskola.lv pieejamības nodrošināšana visām RD IKSD padotībā
esošajām vispārizglītojošām skolām, izmantojot mykoob vai Eklases autorizāciju.
ES struktūrfondu atbalstītu digitālās pratības projektu īstenošana
(attiecas arī uz U1.2. aktivitāti 1.2.3.).
Nodrošināta infrastruktūras pieejamība.

Nodrošināti 11 semināri/nodarbību cikli, kuri sekmē izglītības
iestādes vadītāja profesionālo un personisko attīstību, prasmi

Sadarbībā ar RIIMC īstenoti 9 profesionālās pilnveides pasākumi
8 skolu jauno direktoru un vadības komandām (kopā 30
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Izpildes termiņš
vai periods

Atbildīgie izpildītāji

1.3.6.

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveidošana
un
profesionālās
darbības novērtēšana

RD IKSD
(sadarbībā ar RIIMC)

Pastāvīgi

1.3.7.

Restaurācijas
mācību
darbnīcas
(saimniecības ēkas) jaunbūve Koka
ēku renovācijas kompleksā “Koka
Rīga”, Krāsotāju ielā 12, Rīgā

AI

2018.-2019.

1.5.1.

Vienotas informācijas sistēmas par
interešu izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības iespējām Rīgā
izveidošana pašvaldībā

RD IKSD

1.5.2.

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

RD IKSD

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
izzināt un analizēt darbinieku potenciālu, kompetences un personas)
par aktuāliem izglītības iestādes pārvaldības
motivāciju atbilstoši izglītības iestādes izvirzītajiem mērķiem, jautājumiem.
iegūt informāciju par darba snieguma (izpildes) vadību un Organizēti profesionālās pilnveides pasākumi par izglītības
veidot organizācijas vidi, kas veicina pārmaiņas un inovācijas. iestādes darba izpildes kvalitātes pārraudzību.
Netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm.
Semināros piedalījās 32 skolu direktori/vadības komandas.
Turpināts skolu darba kvalitātes uzraudzības darbs,
izmantojot Edurio platformu organizējot vairākas skolu
aptaujas dažādām mērķauditorijām (skolēni, skolotāji,
vecāki), piemēram, par mācīšanas darba kvalitāti noteiktos
mācību priekšmetos un klašu grupās (attiecas arī uz U1.2.
aktivitāti 1.2.5.).
Izstrādāta
skolu
direktoru
profesionālās
darbības Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide tika organizēta kā
novērtēšanas procesa kārtība. Skolu direktoru novērtēšana atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolās, akcentējot 1.-6.
uzsākta vienlaikus ar skolu akreditāciju. Atbilstoši ārējo klašu skolotāju vajadzības (103 pasākumi, 2349 dalībnieki).
normatīvo aktu prasībām 2017.gadā ir novērtēti 4 skolu Pedagogi piedalījās kompetenču pieejas apspriešanas semināros,
direktori.
ievadprogrammā, metodiskajās dienās, 12 skolu pedagogi –
Saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām uzsākta pedagogu projektā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”.
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšana Kopumā tika izglītoti 9822 pedagogi.
Rīgas pilsētas pašvaldības skolās un izstrādāti nepieciešamie 2018.gadā no valsts puses kopā ar skolas akreditāciju skolu
normatīvie akti (attiecas arī uz U1.2. aktivitāti 1.2.6.).
direktoru profesionālās darbības novērtēšana veikta 24 skolu
direktoriem, no pašvaldības puses – profesionālās darbības
novērtēšana veikta 40 skolu direktoriem.
2018.gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas procesā piedalījās Rīgas izglītības iestāžu 1322
pedagogi un ieguva kvalitātes pakāpi: 1.kvalitātes pakāpi – 181
pedagogs, 2.kvalitātes pakāpi – 780 pedagogi, 3.kvalitātes pakāpi
– 361 pedagogs. 103 pedagogiem netika piešķirta kvalitātes
pakāpe. 2018.gada septembrī uz pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanu ir pieteikušies Rīgas izglītības
iestāžu 565 pedagogi.
Netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm (attiecas arī uz U1.2.
aktivitāti 1.2.6.).
Investoru piesaistes mēģinājumi neīstenojās.
Ir aktualizēts būvprojekts, notiek finansējuma piesaiste.

U1.4. Nodrošināt tirgus pieprasījumam atbilstošu profesionālo izglītību
U1.5. Nodrošināt vispusīgas interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamību
Pastāvīgi
Tīmekļa vietnē www.e-skola.lv pieejama vienota informācija
par interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
iespējām Rīgā.

Pastāvīgi

Esošās informācijas analīze, kas sekmē jaunu programmu
ieviešanu izglītības iestādēs, tajās apkaimēs, kurās nav
attiecīgā piedāvājuma.

Izveidots un izdots pašvaldības līdzfinansēto interešu,
profesionālās ievirzes sportā, mākslā un mūzikā izglītības
programmu un amatierkolektīvu katalogs (3000 eks.).
Informācija par interešu izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības iespējām Rīgā pieejama https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd.
Lai sekmētu jaunu programmu ieviešanu interešu izglītības
iestādēs, tajās apkaimēs, kurās nav attiecīgā piedāvājuma, tika
veikta esošās informācijas analīze.
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

programmu vienmērīga pārklājuma
veicināšana pilsētas apkaimēs

1.5.3.

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

RD IKSD

Pastāvīgi

1.5.4.

Bērnu un jauniešu interešu izpēte, lai
nodrošinātu pieprasīto programmu
īstenošanu
Iespēju radīšana bērnu un jauniešu
talantu atklāšanai un izkopšanai,
meistarības celšanai

RD IKSD

2019.

RD IKSD

Pastāvīgi

1.5.5.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
2017.gadā Rīgas pilsētas pašvaldības 11 akreditētās Rīgas Volejbola skolā licencētas profesionālās ievirzes sporta
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes (turpmāk – izglītības programmas pludmales volejbolā un jauno mācību
Sporta skolas) izveidotas jaunas treniņgrupas grupas. Juglas treniņu grupu īstenošana notiek Āgenskalna un Centra apkaimēs.
apkaimē – futbolā, riteņbraukšanā un basketbolā, Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā akreditētas
Daugavgrīvā – futbolā un basketbolā un Rīgas centrā – šahā divas jaunas programmas – alta spēle un arfas spēle.
(Pērnavas ielā 10).
Ar RD 21.06.2017. lēmumu Nr.5430 apstiprināta Rīgas
pilsētas pašvaldības Kultūras stratēģija 2017.-2030.gadam.
Sporta skolas nodrošina iespēju audzēkņiem attīstīt savu Rīgas pašvaldības 11 sporta skolās 8808 audzēkņi (dati no VIIS
sportisko meistarību, apgūstot sporta izglītības programmas 31.12.2018.) apguva sporta izglītības programmas. Tajā skaitā
20 sporta veidos. Veiksmīgi tiek īstenotas bērnu un jauniešu 7777 audzēkņiem tika nodrošināta kvalitatīvas apmācības 43
sporta veidu attīstības programmas un nodrošināta bērnu un licencētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās,
jauniešu 12 sporta veidu izlašu darbība (riteņbraukšanā, atbilstoši mērķiem, uzdevumiem un īstenošanas plāniem 21
paukošanā, slēpošanā, vieglatlētikā, brīvajā cīņā, smaiļošanā sporta veidā.
un kanoe airēšanā, vingrošanā (mākslas un sporta), futbolā, Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs turpinājās bērnu
volejbolā, basketbolā, hokejā un sporta dejās).
un jauniešu sporta veidu attīstības programmu īstenošana,
Rīgas pilsētas pašvaldības 13 interešu izglītības iestādes programmās iekļauto sportistu atlases kritēriju aktualizēšana,
(turpmāk – Iestādes) nodrošināja iespēju audzēkņiem attīstīt veikta kritēriju izpildes izvērtēšana.
savus talantus vairākās interešu izglītības programmās – RD IKSD nodrošināja daudzveidīgu interešu izglītības programmu
mūzikas, dejas, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, teātra, īstenošanu vispārējās, interešu un profesionālās izglītības
folkloras, radošās industrijas, vides izglītības, tehniskās iestādēs visā Rīgā, ņemot vērā katras apkaimes izglītības iestādes
jaunrades, sporta interešu izglītības programmās.
infrastruktūru, kapacitāti un sabiedrības pieprasījumu.
Kopš 01.09.2017. ir uzsākta modulārās mācību un attīstības 2018.gadā Rīgas pašvaldības 13 interešu izglītības iestādes
programmas “FasTracKids” ieviešana pirmsskolas vecuma nodrošināja iespēju 24916 audzēkņiem attīstīt savus talantus
audzēkņiem vecumā no 3 līdz 8 gadiem. Pilotprojekta ietvaros vairākās interešu izglītības programmās mūzikas, dejas, vizuālās
programma uzsākta mākslinieciskās jaunrades centrā un vizuāli plastiskās mākslas, teātra, folkloras, radošās
“Praktiskās estētikas skola”, kur tika atvērtas 4 grupas. industrijas, vides izglītības, tehniskās jaunrades, sporta interešu
Programmas ietvaros divu gadu garumā interaktīvā veidā izglītības programmās.
pirmsskolas vecuma audzēkņi apgūst 21.gadsimtam Rīgas pilsētas pašvaldības 9 mūzikas un mākslas skolās izglītības
nepieciešamās prasmes. Tiek sniegta izglītība 12 dažādos programmas apguva 4528 audzēkņi. Šajās skolās tika
priekšmetos (kopējais apjoms 96 nodarbības). Nodarbības nodrošinātas gan profesionālās ievirzes izglītības programmas,
notiek 1 reizi nedēļā, ilgums – 2 stundas.
gan vidusskolas līmeņa mūzikas un mākslas programmas, gan
Rīgas pilsētas pašvaldības 9 mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības programmas.
nodrošina gan profesionālās ievirzes izglītības programmas,
gan vidusskolas līmeņa mūzikas un mākslas programmas, gan
interešu izglītības programmas.
Saskaņā ar 2017.-2019.gada rīcības plānu līdz 2018.gadam, Finansiālu apsvērumu dēļ 2018.gadā aktivitāte netika veikta.
aktivitāte netiks veikta.
Sniegts atbalsts audzēkņu dalībai starptautiskā līmeņa
konkursos, čempionātos, sacensībās, skatēs un festivālos.
Nodrošināts atbalsts pilsētas mēroga kultūrizglītības, sporta,
tehniskās jaunrades un vides jomu pasākumu organizēšanai.

Organizēti 99 pilsētas mēroga interešu izglītības pasākumi
dažādās interešu izglītības jomās, tai skaitā festivāli, koncerti,
sacensības un konkursi, Zinību dienas pasākums bērniem un
jauniešiem “Nāc un piedalies”. 2018.gada 24.maijā Likteņdārzā
jau tradicionāli kopprojekta “Latvijas dziesma” ietvaros notika
speciālo izglītības iestāžu audzēkņu, dienas centru un biedrību
festivāls. Piedalījās 21 dalībnieks un kopā no visas Latvijas 520
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Izglītības programmās ar paaugstinātu
slodzi iesaistīto audzēkņu veselības
monitorings
Profesionālās kvalifikācijas pilnveides,
pieredzes apmaiņas un citu pasākumu
īstenošana interešu un profesionālās
ievirzes izglītības pedagogiem

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

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

RD IKSD

2017. – pastāvīgi

RD IKSD sadarbībā ar
RIIMC

Pastāvīgi

RD IKSD sadarbībā ar
RIIMC un izglītības
iestādēm

Pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads

Notiek audzēkņu (sportistu) apzināšana izglītības programmās
ar paaugstinātu slodzi. Audzēkņiem tiek veiktas obligātās
veselības pārbaudes.
Organizēti vairāki semināri un informatīvās sanāksmes
interešu un sporta izglītības iestāžu direktoriem un direktoru
vietniekiem. Vienlaikus piedāvāti profesionālās pilnveides
tālākizglītības kursi 36 stundu apjomā “Interešu izglītības
iestādes pedagoģiskā procesa organizācija, vadība un
vērtēšana iestādes darbības kvalitātes nodrošināšanai”. Un
pieredzes apmaiņas braucieni organizēti uz Valmieru un
Cēsīm.
RIIMC izstrādāja 11 tālākizglītības programmas dažādu
interešu jomu pedagogiem (programmas – tautas dejā,
sportā, tehniskajā jaunradē un metodiskā darba pilnveidē).
Dažādos RIIMC organizētajos profesionālās pilnveides
pasākumos, t.sk. kursos, semināros un meistarklasēs,
piedalījās un apliecības par dalību tajos saņēmuši 1 104 kursu
dalībnieki.
Nodrošināta Rīgas Sporta skolu direktoru dalība Latvijas
sporta izglītības iestāžu direktoru padomes semināros.
Sniegts atbalsts Rīgas interešu izglītības metodiskajam
centram un pedagogu metodisko materiālu izstrādāšanai.
Izveidota interešu izglītības metodisko materiālu datubāzes
pirmā kārta, kurā apkopoti metodiskie materiāli, kas iesniegti
Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatēs, pieejami
tīmekļa vietnē www.intereses.lv. 2017.gadā pilsētas
metodisko izstrādņu skatē piedalījās 23 darbi (28 autori –

2018.gads
dalībnieki.
Rīgas interešu izglītības kolektīvi veiksmīgi piedalījušies valsts
mēroga aktivitātēs:
- Zēnu koru salidojumā Cēsīs no Rīgas piedalījās vairāk nekā
900 zēnu koru dalībnieki;
- Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālajā
sarīkojumā Līvānos no Rīgas piedalījās 235 dalībnieki
pārstāvot 8 folkloras kopas. Kopā piedalījās 1432 dalībnieki
no visas Latvijas;
- Izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu parādē –
11.starptautiskajā bērnu un jauniešu teātru festivālā “... un
es iešu un iešu”, kurā kopumā piedalījās 850 dalībnieki no
Latvijas. 1.pakāpes diplomus saņēma BJC “Rīgas Skolēnu
pils” teātris “Zīļuks”, Kustību teātris, kā arī Rīgas 88.
vidusskolas teātris.
Sniegts finansiāls atbalsts audzēkņu dalībai starptautiska līmeņa
sacensībās, konkursos, čempionātos un festivālos. Atbalstu
saņēma 1687 sporta skolu izglītojamie dalībai 37 starptautiska
līmeņa sacensībās un turnīros.
Nodrošināts finansiāls atbalsts profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādēm audzēkņu padziļinātajām profilaktiskajām
medicīniskajām pārbaudēm pie sporta ārsta.
Organizēti semināri un informatīvās sanāksmes interešu un
sporta izglītības iestāžu direktoriem un direktoru vietniekiem.
Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs izstrādāja un realizēja
36 tālākizglītības programmas dažādu interešu jomu pedagogiem
(programmas – mūzikā, teātra jomā, vizuālajā un vizuāli
plastiskajā mākslā, sportā un metodiskā darba pilnveidē).
Dažādos RIIMC organizētajos profesionālās pilnveides
pasākumos, t.sk. kursos, semināros un meistarklasēs, piedalījās
un apliecības saņēma 923 kursu dalībnieki.

Sniegts atbalsts Rīgas interešu izglītības metodiskajam centram
un pedagogu metodisko materiālu izstrādāšanai.
Papildināta interešu izglītības metodisko materiālu datu bāze,
kurā apkopoti metodiskie materiāli, kas iesniegti Rīgas interešu
izglītības metodisko materiālu skatēs (pieejami tīmekļa vietnē
www.intereses.lv). 2018.gadā pilsētas metodisko izstrādņu skatē
piedalījās 16 darbi (22 autori – pedagogi).
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1.5.9.

Mācību materiālu un tehniskās bāzes
pilnveide tehniskajā jaunradē, vides
izglītībā, sportā u.c.

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
pedagogi).
Izdotas 5 grāmatas (brošūras) – palīgs skolotāju darbā,
piemēram, D.Putāne “Burti dārzā” (1 000 eks.), L.Smildziņa
“Vingrinājumi un spēles darbam teātra studijā” (300 eks.),
brošūras “Tautas deju lielkoncerta “Trejdeviņi gaismas tilti”
deju apraksti” ar video, u.c. materiāli.
Saskaņā ar RD IKSD 15.04.2013. iekšējiem noteikumiem Nr.10
“Kārtība finansiālā atbalsta piešķiršanai Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā
esošajām interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādēm inventāra iegādei” komisija izvērtēja
iesniegtos pieteikumus un piešķīra
finansiālu atbalstu
inventāra iegādei 11 Rīgas pilsētas pašvaldības sporta
izglītības iestādēm un 13 Rīgas pilsētas pašvaldības interešu
izglītības iestādēm.
Atbilstoši piešķirtajam finansējumam inventāra un
pamatlīdzekļu iegāde notika no februāra līdz decembrim.

RD IKSD

Pastāvīgi

1.5.10. Izglītības iestāžu (t.sk. to teritoriju) un
to sporta infrastruktūras renovācija un
pielāgošana mūsdienu interešu un
profesionālās
ievirzes
izglītības
programmu vajadzībām, kā arī
personu ar kustību traucējumiem
pieejamībai
1.5.11. Iekšējās un ārējās videonovērošanas
sistēmu
uzstādīšana
pašvaldības
interešu un profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs

RD ĪD
(sadarbībā ar RD IKSD)

Pastāvīgi

Atjaunošanas darbi notiek saskaņā ar RD ĪD plāniem, savukārt
uzlabošanas darbus iestādes veic patstāvīgi.
Veikti pielāgošanas darbi personām ar kustību traucējumiem
Rīgas 64.vidusskolā, Rīgas Franču licejā un Rīgas Austrumu
vidusskolā.

RD IKSD

2017.-2019.

RD ITC

2017.-2020.

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

RD IKSD sadarbībā ar
RPP

2017. – pastāvīgi

1.5.13. Prakšu vietu nodrošināšana jaunajiem
restaurācijas speciālistiem (sadarbība
ar Rīgas Celtniecības koledžu)
1.5.14. Jauniešu nodarbinātības veicināšana,
t.sk. karjeras izglītības sistēma un

RPA “Rīgas pieminekļu
aģentūra”

2017. – pastāvīgi

Būvvalde

2017.-2020.

Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā ir uzstādīta
videonovērošanas sistēma.
Pēc finansējuma piešķiršanas videonovērošanas sistēma tiek
uzstādīta atjaunojamos objektos, kā arī uzturēti esošie
objekti.
RPP sniegti priekšlikumi par nepieciešamību nodrošināt
policijas dežūras organizētajos pasākumos. RPP veic
uzraudzību publisko pasākumu laikā.
Pēc interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
pieprasījuma, RPP darbinieki piedalās sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā dažādu pasākumu laikā.
Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu tika nodrošinātas
prakses vietas 20 restaurācijas speciālistiem Rīgas Brāļu
kapos.
1. Iespēju robežās sniegts atbalsts darbinieku profesionālās
kvalifikācijas celšanai.

2018.gads
Tipogrāfiski iespiesti metodiskie materiāli – grāmatas/palīgs
skolotāju darbā, piemēram, D.Putāne “Zirnulis” (1 000 eks.), A
Grīna “Nošu pasaciņas” (1000 eks.), XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku koru repertuāra grāmatas u.c. materiāli.

Izstrādāti RD IKSD 22.06.2018. iekšējie noteikumi Nr.17 “Kārtība
finansiālā atbalsta piešķiršanai Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta pakļautībā esošajām interešu izglītības un
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm”. Saskaņā ar
22.06.2018. noteikumiem Nr.17 tika izvērtēti interešu izglītības
un profesionālās ievirzes sporta iestāžu pieteikumi un piešķirts
finansiālais atbalsts 11 Rīgas pilsētas pašvaldības sporta izglītības
iestādēm un 13 Rīgas pilsētas pašvaldības interešu izglītības
iestādēm izglītības procesa kvalitātes sekmēšanai.
Sadarbībā ar RD ITC sešās interešu izglītības iestādēs piegādāti 88
datori iestāžu datorklasēs un 12 datori ar specializētu
programmatūru Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas
datorklasei.
Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā un Bolderājas
Mūzikas un mākslas skolā veikti tīklu modernizācijas darbi ar
mērķi sakārtot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildus tīkla
pieslēguma vietas, tai skaitā IP telefoniem.
Atjaunošanas darbi notiek saskaņā ar RD ĪD plāniem, savukārt
uzlabošanas darbus iestādes veic patstāvīgi.

Mākslinieciskās jaunrades centram “Praktiskās estētikas skola”
uzstādīta videonovērošanas sistēma.
Pēc finansējuma piešķiršanas videonovērošanas sistēma tiek
uzstādīta atjaunojamos objektos, kā arī uzturēti esošie objekti.
RPP sniegti priekšlikumi par nepieciešamību nodrošināt policijas
dežūras organizētajos pasākumos. RPP veic uzraudzību publisko
pasākumu laikā.
Pēc interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
pieprasījuma, RPP darbinieki piedalās sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā dažādu pasākumu laikā.
Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu tika nodrošinātas prakses
vietas 21 restaurācijas speciālistam Rīgas Brāļu kapos.
1. Iespēju robežās atbalsts darbinieku profesionālās kvalifikācijas
celšanai.
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jauniešu integrācija darba tirgū pēc
profesionālās
un/vai
augstākās
izglītības iestādes pabeigšanas

1.6.1.

Pieaugušo neformālās izglītības filiāļu
darba koordinēšana un pieaugušo
neformālās
izglītības
kursu
organizēšana

2.1.1.

Pašvaldības un valsts institūciju
sistemātiskas
sadarbības
nodrošināšana jaunatnes politikas
jautājumos

2.1.2.

Ekspertu un pētnieku iesaiste darba ar

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
2. Sadarbība ar RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti 2. Sadarbība ar RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti un
un dalība studentu prakses vērtēšanas komisijas darbā.
dalība studentu prakses vērtēšanas komisijas darbā.
3. Pieredzes apmaiņa ar Latvijas pašvaldību būvvaldēm 3. Pieredzes apmaiņa ar Latvijas pašvaldību būvvaldēm (Ķekava,
Ādaži).
(Ķekava, Ādaži u.c.).
4. Pieredzes apmaiņa par BIM ieviešanu Tallinā, Kopenhāgenā un
4. Pieredzes apmaiņa ar Tallinas un Viļņas pašvaldībām.
5. Sadarbība ar Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas Oslo.
centru arhitektu profesionālās darbības vērtējumā, mērnieku 5. Sadarbība ar Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centru
sertifikācijas centriem u.c. – regulāri tika nosūtīta informācija arhitektu profesionālās darbības vērtējumā, mērnieku
par noraidītām iecerēm, pamatojoties uz nekvalitatīvu sertifikācijas centriem u.c. – regulāri tika nosūtīta informācija par
noformējumu un nepilnīgu komplektāciju.
iecerēm, kas noraidītas, pamatojoties uz nekvalitatīvu
6. Iespēju robežās tiek nodrošinātas prakses iespējas noformējumu un nepilnīgu komplektāciju.
būvniecības, jurisprudences un pilsētvides dizaina jomas 6. Iespēju robežās tiek nodrošinātas prakses iespējas
studentiem.
būvniecības, jurisprudences, pilsētvides dizaina jomas
7. Sadarbībā ar skolu “Citadele” tiek nodrošinātas prakses studentiem.
vietas un, ja praktikants ir sevi apliecinājis, viņš tiek pieņemts 7. Sadarbībā ar skolu “Citadele” prakses vietas nodrošināšana un,
ja ir brīva vakance un praktikants ir sevi apliecinājis, tiek
darbā.
pieņemts darbā.
U1.6. Veicināt sabiedrībā izpratni par mūžizglītības nepieciešamību un paaugstināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītībā
RIIMC
Pastāvīgi
Tika organizēti pieaugušo neformālās izglītības kursi – 2018. gadā Rīgā darbojās 20 RIIMC pieaugušo neformālās
mācījušies 1 341 pieaugušais 60 grupās, pārsvarā svešvalodu, izglītības filiāles gan pašvaldības skolu, gan valsts profesionālās
psiholoģijas, datorkursos un rokdarbu kursos. 40% dalībnieku izglītības kompetenču centru telpās.
mācījušies projektu ietvaros (Valsts bērnu tiesību aizsardzības Organizēti pieaugušo neformālās izglītības kursi – 144 grupās
centra divos projektos un RD projektā – Latviešu valodas mācījušies 1452 pieaugušie, pārsvarā svešvalodu, rokdarbu,
skaistumkopšanas un mākslas jomā.
apguve rīdziniekiem).
Septiņām jau esošajām RIIMC pieaugušo neformālās izglītības 181 dalībnieks ir paaugstinājis latviešu valodas apguves līmeni RD
filiālēm pievienojušās vēl 9, noslēgti vēl pieci sadarbības projektā – Latviešu valodas apguve rīdziniekiem.
līgumi ar pašvaldības izglītības iestādēm un četri ar Valsts 2018. gadā tika licencēta un akreditēta pieaugušo profesionālās
pilnveides programma “Darba aizsardzība un drošība” 60 stundu
profesionālās izglītības kompetences centriem/tehnikumiem.
RIIMC iesaistījies un īsteno Rīgas pilsētas pašvaldībā VIAA ES apjomā.
fonda projektu Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu RIIMC turpina īstenot Rīgas pilsētas pašvaldībā VIAA ESF projektu
profesionālās kompetences pilnveide”, nodrošinot Rīgas Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās
iedzīvotāju informēšanu un piesaisti dalībai projektā, kā arī kompetences pilnveide”, nodrošinot Rīgas iedzīvotāju
bezmaksas konsultācijas gan pie projekta konsultanta, gan pie informēšanu un piesaisti dalībai projektā, kā arī bezmaksas
karjeras speciālista.
konsultācijas gan pie projekta konsultanta, gan pie karjeras
speciālista.
RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam
U2.1. Nodrošināt jaunatnes politikas īstenošanas koordināciju pašvaldībā
RD IKSD
Pastāvīgi
Sadarbībā ar RD LD un NVO tiek turpināta projekta “PROTI un Izveidota starpinstitucionālā darba grupa (ar RD IKSD, RD LD,
DARI” realizācija NEET jauniešu reintegrācijai izglītībā vai RSD un vairāku NVO dalību) jaunatnes darba ar riska grupas
darba tirgū.
jauniešiem attīstībai.
Analizējot mērķa grupas situāciju un projekta ierobežojumus, Darba grupa Jaunatnes valsts politikas programmas finansētā
tika apzināta nepieciešamība pēc jauna pakalpojuma projekta ietvaros izstrādāja darba ar riska grupas jauniešiem
attīstības – mobilā jaunatnes darba. Tā ieviešanas iespējas modeli. Tā elementu aprobācija tiks uzsākta 2019.gadā.
tiks analizētas Rīgas pilsētas darba ar jaunatni programmas
2019.-2023.gadam projekta izstrādes ietvaros.
RD IKSD
2018.
Pēc RD IKSD pasūtījuma LU Sociālo zinātņu fakultātes studenti

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads

jaunatni plānošanā un programmu
izstrādē

2.2.1.

Jauniešu
nodarbinātības
uzņēmējdarbības veicināšana

un

2.2.2.

Jauniešu konkurētspējas veicināšana,
nodrošinot darba tirgū pieprasīto
prasmju apgūšanu

RD IKSD

RD LD
RD IKSD

RD LD

2.3.1.

Jauniešu un jaunatnes organizāciju
iniciatīvu līdzfinansēšana

RD IKSD

2.3.2.

Jaunatnes
organizāciju
līderu
kapacitātes pilnveide un organizāciju
ilgtspējas sekmēšana

RD IKSD

2.3.3.

Jauniešu interešu grupu un jaunatnes
organizāciju darbībai nepieciešamās
materiālās bāzes nodrošināšana

RD IKSD

U2.2. Sekmēt jauniešu nodarbinātības un ekonomiskās patstāvības palielināšanos
Pastāvīgi
NVA programmas ietvaros ar RD IKSD līdzfinansējumu deviņās
pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās tika nodarbināti
349 jaunieši.
Aktivitātes nenotika.
Pastāvīgi
Uz Rīgas jauniešu centra “Kaņieris” bāzes sniegts atbalsts
jauniešu neformālās izglītības programmu īstenošanai.
25 jaunatnes organizāciju un jauniešu interešu grupu līderiem
nodrošināta iespēja piedalīties apmācībās par sociālo
uzņēmējdarbību un saņemt mentoru atbalstu savas sociālās
uzņēmējdarbības idejas attīstībai.
Turpinās projekta “PROTI un DARI” īstenošana, kura mērķis ir
attīstīt NEET grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti
izglītībā, t.sk. aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai VIAA
īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA
īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos
bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī NVO vai jauniešu
centru darbībā. Rīgas pilsētas pašvaldība (RD LD) kā Jaunatnes
starptautisko projektu aģentūras sadarbības partneris īsteno
un administrē projektu, kā stratēģiskie partneri iesaistīti RSD,
RD IKSD un NVO.
U2.3. Nodrošināt atbalstu jaunatnes iniciatīvām un jaunatnes organizāciju darbībai
Pastāvīgi
Nodrošināts finansiālais atbalsts 26 jauniešu iniciatīvām.
Atbalstīti 14 jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas
projekti, kas tiks īstenoti līdz 31.03.2018. Līdztekus tam no
01.01.2017. līdz 31.03.2017. turpinājās 11 2016.gadā
apstiprināto kapacitātes stiprināšanas projektu īstenošana.
Pastāvīgi
Nodrošināti izglītojošie semināri jaunatnes darbiniekiem,
aptverot
ilgtspējīgas
attīstības,
komunikācijas
un
starpinstitucionālās sadarbības jautājumus.

Pastāvīgi

Nodrošināta Rīgas jauniešu centra “Kaņieris” darbība, kurā
2017.gadā notika 436 jaunatnes organizāciju rīkotie
pasākumi. Līdztekus tam jaunatnes organizācijas izmantoja
centra tehnisko nodrošinājumu un āra dzīves ekipējumu

2018.gads
2018.gadā (februāris-maijs) veica pētījumu “Jauniešu brīvā laika
pavadīšanas un līdzdalības paradumi Rīgā”.
Pētījuma ietvaros analizēti trīs jaunatnes darba aspekti Rīgā:
- jauniešu viedokļi par brīvā laika pavadīšanas iespējām;
- jauniešu vērtējums par esošo un nepieciešamo
infrastruktūru brīvā laika pavadīšanai;
- jauniešiem aktuālas līdzdalības formas un nepieciešamie
atbalsta instrumenti.
Pētījuma rezultāti un gūtās atziņas izmantotas esošās situācijas
izvērtējumam un jomas attīstības plānošanai nākamajā periodā.
NVA programmas ietvaros ar RD IKSD līdzfinansējumu deviņās
pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās tika nodarbināti 311
jaunieši.
Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris” sniegts atbalsts jauniešu
neformālās izglītības programmu īstenošanai. RD IKSD stratēģiskā
partnera statusā turpināja dalību projekta “PROTI un DARI!”
īstenošanā, īstenojot individuālās programmas NEET grupas
jauniešiem, kas bija vērstas uz viņu iekļaušanu darba tirgū vai
izglītībā.
Turpinās projekta “PROTI un DARI” īstenošana. Rīgas pilsētas
pašvaldība (RD LD) kā Jaunatnes starptautisko projektu
aģentūras sadarbības partneris īstenoja un administrēja projektu
un kā Rīgas pilsētas pašvaldības stratēģiskie partneri tika
iesaistīti RSD, RD IKSD un 6 NVO. Līdz 2018.gada 31.decembrim
projektā kopumā tika iesaistīti 247 mērķa grupas jaunieši.

Sniegts finansiālais atbalsts 20 jauniešu iniciatīvām. Atbalstīti 13
jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas projekti, kas tiks
īstenoti līdz 31.03.2019. Līdztekus tam turpinājās 2017.gadā
apstiprināto 14 kapacitātes stiprināšanas projektu īstenošana no
01.01.2018. līdz 31.03.2018.
Nodrošināti trīs izglītojošie semināri par darba ar jaunatni
metodiku un pieejamiem resursiem, kā arī izpētes vizīte uz
Tallinu (Igaunija) mobilā jaunatnes darba sistēmas iepazīšanai.
Rīkota ikgadējā konference par inovācijām darbā ar jaunatni, kas
2018.gadā veltīta jauniešu medijpratības tēmai.
Jauniešu centrā “Kaņieris” organizēti 412 izglītojošā rakstura
pasākumi.
Jaunatnes organizācijas izmantojušas centra tehnisko
nodrošinājumu un āra dzīves ekipējumu 135 aktivitāšu
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Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
pasākumu organizēšanai ārpus centra telpām.
organizēšanai ārpus "Kaņieris" telpām.
U2.4. Iesaistīt jaunatni pašvaldības darbībā, uzturot un pilnveidojot vidi līdzdalībai
Pastāvīgi
Organizētas 20 izglītojošas aktivitātes gandrīz 1 000 skolēnu Organizētas 26 izglītojošas aktivitātes vairāk nekā 1200 skolēnu
pašpārvalžu aktīvistiem un nodrošināts finansējums pieciem pašpārvalžu aktīvistiem un nodrošināts finansējums 10 skolēnu
skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektiem.
pašpārvalžu sadarbības projektiem.
Pastāvīgi
Uzsākts darbs pie jauna mehānisma izstrādes, lai nodrošinātu Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris” aprobēts jaunatnes organizāciju
jauniešu līdzdalību viņus ietekmējošo lēmumu pieņemšanā. tematisko tīklošanās pasākumu formāts. Pilnā mērā to plānots
To plānots pabeigt 2018.gadā.
ieviest 2019.gadā.
2018.
Organizēta konference skolēnu
līderiem “Skolēnu Organizēts Rīgas jauniešu ideju festivāls "Mana! Rīga", kurā
pašpārvalde šodien un rīt”, kurā tika pārrunāti jauniešu piedalījās vairāk nekā 150 jaunieši.
līdzdalības veidi un tika meklēti risinājumi pašpārvalžu kā Organizēta konference skolēnu līderiem “Pašpārvalde skolā –
institūta stiprināšanai.
pieredze un iespējas”.
U2.5. Īstenot jaunatnes apmaiņas un pārrobežu neformālās mācīšanās programmas
Pastāvīgi
Aktivitāte netika īstenota, jo netika piesaistīts papildu ES Sadarbībā ar partneriem no Beļģijas un Īrijas iesniegts projekta
finansējums.
pieteikums “Erasmus+” programmai jaunatnes darbinieku
apmācību programmas izstrādei un aprobācijai par darbu ar riska
grupas jauniešiem. Projekts saņēmis finansējumu, tā īstenošana
tiks uzsākta 2019.gadā.
Pastāvīgi
RD IKSD padotībā esošās izglītības iestādes 2018.gadā
“Erasmus+” un “Nordplus” programmu ietvaros īstenoja 75
projektus, kas iesaistīja jauniešus pārrobežu neformālās
mācīšanās aktivitātēs.
U2.6. Nodrošināt aktivitātes bērniem un jauniešiem
Pastāvīgi
Sniegts finansiālais atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības Sniegts finansiālais atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības
izglītības iestāžu rīkotajām 282 nometnēm, kā arī nevalstisko iestāžu rīkotajām 244 nometnēm, kā arī nevalstisko un reliģisko
un reliģisko organizāciju rīkotajām 70 nometnēm.
organizāciju rīkotajām 77 nometnēm.

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

2.4.1.

Skolēnu
pašpārvalžu
stiprināšana

kapacitātes

RD IKSD

2.4.2.

Jaunatnes organizāciju konsultatīvās
padomes darbības nodrošināšana

RD IKSD

2.4.3.

Jauniešu iesaiste viņu dzīves kvalitāti
ietekmējošo lēmumu pieņemšanā

RD IKSD

2.5.1.

Darbā ar jaunatni iesaistīto personu
kompetenču pilnveidošana pārrobežu
projektos

2.5.2.

Jauniešu
iesaistīšana
pārrobežu
neformālās mācīšanās programmās

2.6.1.

Līdzfinansējuma nodrošināšana bērnu
un jauniešu nometņu norisei,
t.sk. attālās apkaimēs (nodrošinot
vienmērīgu ģeogrāfisko pārklājumu)
Sporta un citu brīvā laika aktivitāšu
organizēšana bērniem un jauniešiem,
t.sk. attālās apkaimēs (nodrošinot
vienmērīgu ģeogrāfisko pārklājumu)

RD IKSD

RD IKSD

Pastāvīgi

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

RD IKSD

Pastāvīgi

RD IKSD

RD IKSD

2.6.2.

2.6.3.

3.1.1.
3.1.2.

Dziesmu
svētku
estrādes
un
piegulošās teritorijas renovācijas darbi
Rīgas kā reģiona metropoles funkciju
veikšanai nepieciešamās kultūras,

RD ĪD
RD IKSD

Atbalstīti 17 brīvā laika projekti, kas piedāvāja ap 2 000 bērnu
un jauniešu bezmaksas aktivitātes vasaras brīvlaikā.
Sporta skolu aktivitātēs izglītojamo sportiskās meistarības
pilnveidei iesaistīti vairāk kā 700 jauniešu.
Līdztekus tam sniegts finansiālais atbalsts privātpersonu
uzturēto
skeitparku
(Grīziņkalna
skeitparks
un
“Monsterparks”) darbības nodrošināšanai un pieejamības
veicināšanai.
Nodrošināta 22 brīvā laika centru darbība apkaimēs. Gada
laikā Rīgas bērni un jaunieši apmeklēja brīvā laika centrus
128 tūkst. reižu.

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
U3.1. Paplašināt un modernizēt kultūras infrastruktūru pilsētā
2016.-2020.
Dziesmu svētku estrādes pirmā posma pārbūvi plānots nodot
ekspluatācijā 2018.gadā.
2016.-2020.
Turpināts iedzīvināt kultūras aktivitātes apkaimēs projektu
veidā.

Atbalstīti 15 brīvā laika projekti, kas piedāvāja ap 1800 bērnu un
jauniešu bezmaksas aktivitātes vasaras brīvlaikā.
Sporta skolu 56 aktivitātēs izglītojamo sportiskās meistarības
pilnveidei iesaistīti vairāk nekā 700 jauniešu.
Līdztekus tam sniegts finansiālais atbalsts privātpersonu uzturēto
skeitparku (Grīziņkalna skeitparks un “Monsterparks”) un
Jauniešu studijas “BaMbuss” darbības nodrošināšanai un
pieejamības veicināšanai.
Nodrošināta 23 brīvā laika centru darbība apkaimēs. Gada laikā
Rīgas bērni un jaunieši centrus apmeklēja 125,1 tūkst. reižu.

Dziesmu svētku estrādes pirmā posma pārbūves darbi pabeigti,
uzsākti B posma B1 kārtas darbi.
2018.gadā turpināts finansējuma atbalsts LOM un Žaņa Lipkes
memoriālajam muzejam.
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tūrisma infrastruktūras attīstīšana

3.1.3.

Uz eksportu orientētu integrētu
tūrisma, kultūras, veselības un dabas
kapitāla infrastruktūras, pakalpojumu
un produktu piedāvājumu attīstīšana

3.1.4.

Kultūras iestāžu celtniecība un
rekonstrukcija (optimāls kultūras
iestāžu tīkls)

3.1.5.

Amatu mājas rekonstrukcija vai
celtniecība
Spīķeru iela – gājēju iela – savdabīgs
Eiropas Kultūras tirgus
Laikmetīgās mākslas telpas darbības
nodrošināšana

3.1.6.
3.1.7.

3.2.1.

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

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Finansiāli atbalstīta divu muzeju darbība – LOM un Žaņa LOM galvenā prioritāte - jaunās ekspozīcijas interaktīvā
Lipkes memoriālā muzeja. LOM notikusi ekspozīcijas iekārtu nodrošinājuma koncepcijas un projekta plāna izstrāde topošajā
un apgaismošanas sistēmu pilnveidošana, videomateriālu LOM jaunajā ēkā Latviešu strēlnieku laukumā. LOM kopējais
izgatavošana un ekspozīcijas digitālā apstrāde, izstāžu apmeklētāju skaits – 103 559.
eksponātu restaurēšanas pakalpojumi un jaunās ekspozīcijas Žaņa Lipkes memoriālajā muzejā turpinātas iepriekšējos gados
stendu dizaina izstrāde informatīvo bukletu sastādīšana un iesāktās radošās aktivitātes, kā arī uzsākts darbs pie monogrāfijas
izdošana, reklāmas stenda izveidošana Latvijas Nacionālās manuskripta sagatavošanas par ētikas jautājumiem. Kopumā
bibliotēkas telpās un citi pakalpojumi. LOM kopējais muzeju apskatījuši 10 344 apmeklētāji.
apmeklētāju skaits – 116 631 cilvēks.
Žaņa Lipkes memoriālā muzejā nodrošināta radošo pasākumu
organizēšana un izstāžu darbības veidošana, ekskursiju
“Pagrīdes Rīga” organizēšana un jaunu piemiņas zīmju
“Pajumte” uzstādīšana Rīgā, iestudēta G.Ostrovska luga
“Persiešu valodas stundas” (10 izrādes) un citas aktivitātes ar
kopējo apmeklētāju skaitu – 9 037 cilvēki.
RD ĪD
Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta iespējām.
pašvaldības budžeta iespējām.
RD IKSD
2017.-2020.
Turpināts 2016.gadā uzsāktais Radošo kvartālu, apkaimju un Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkursā
teritoriju atbalsta finansējuma konkurss. Programmas piedalījās 7 projektu pieteicēji, kuri nepiedalījās 2016. un
uzdevums arī 2017.gadā bija finansiāli atbalstīt kultūras 2017.gada konkursos. Programmas uzdevums arī 2018.gadā bija
projektus, kuri tika īstenoti radošajos kvartālos vai teritorijās finansiāli atbalstīt kultūras projektus, kuri tika īstenoti radošajos
saskaņā ar Stratēģijā noteiktajām Rīgas pilsētas 58 apkaimēm. kvartālos vai teritorijās. Finansiāli tika atbalstīti 20 projekti no 22
Finansiālo
atbalstu
saņēma
14 projekti
(no projektu iesniedzējiem.
18 pretendentiem).
2018.gadā interesi par Vides objektu festivālu “Ziemassvētku
2017.gadā interesi par Vides objektu festivālu “Ziemassvētku egļu ceļš” turpināja izrādīt Lietuvas, Vācijas, Krievijas u.c. valstu
egļu ceļš” izrādīja Japānas, Itālijas un Vācijas žurnālisti, mediji. 2018.gada beigās RD IKSD saņēma uzaicinājumu
atzīstot, ka RD IKSD īstenotā festivāla ideja ir savdabīga un prezentēt Vides objektu festivālu “Ziemassvētku egļu ceļš”
unikāla.
Eiropas Parlamentā, Briselē.
RD ĪD sadarbībā ar
2016.-2020.
Celtniecības un pārbūves darbi kopumā veikta 6 kultūras Celtniecības un pārbūves darbi kopumā veikti 2 kultūras
RD IKSD
iestādēm.
iestādēm.
VEF Kultūras pilī 2017.gadā pabeigti visi plānotie pārbūves Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras un atpūtas
darbi un ēka nodota ekspluatācijā. 17.11.2017. tika svinīgi centra “Imanta” ēkas renovācijas darbi.
atvērta atjaunotā VEF Kultūras pils.
RD ĪD
2018.-2020.
Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas
(sadarbībā ar RD IKSD)
pašvaldības budžeta iespējām.
pašvaldības budžeta iespējām.
AI
2017.-2020.
Tiks risināts AS “Rīgas Centrāltirgus” attīstības plāna Finansiālu apsvērumu dēļ neīstenojās.
(sadarbībā ar RD ĪD)
kontekstā (piesaistot ES fondu finansējumu).
RD sadarbībā ar LR
2017.-2020.
Tika nodrošināta daudzfunkcionāla mākslas un kultūras Aktivitātes nav notikušas.
KM vai NVO
centra “Rīgas Mākslas telpa” darbība. Mākslas un kultūras
centrā tika rīkotas izstādes, veidotas ekspozīcijas, organizētas
diskusijas ar māksliniekiem, radošās darbnīcas u.c.
U3.2. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskos objektus pilsētas centrā un citās vēsturiskās apbūves teritorijās
RPA “Rīgas pieminekļu
2017. – pastāvīgi
RPA “Rīgas pieminekļu aģentūra” veikusi 176 Rīgas pilsētas RPA “Rīgas pieminekļu aģentūra” veikusi 135 valdījumā esošo
aģentūra”
publiskajā ārtelpā esošo pieminekļu apzināšanu un uzskaiti, pieminekļu monitoringu, saglabāšanas programmas izstrādi un
kā arī 127 valdījumā esošo pieminekļu monitoringu, saimniecisko uzturēšanu. Pilnveidotas un papildinātas uzskaitē
saglabāšanas programmas izstrādi un saimniecisko esošo pieminekļu pases, kurās ietverta būtiska informācija par
Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods
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3.2.2.

Izveidot
Rīgas
Brāļu
kā memoriālu muzeju

Atbildīgie izpildītāji

kapus

RPA “Rīgas pieminekļu
aģentūra”

Izpildes termiņš
vai periods

2017.-2020.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
uzturēšanu. Pilnveidotas un papildinātas uzskaitē esošo pieminekli, tā iniciatoriem un autoriem – tēlniekiem, arhitektiem
pieminekļu pases, kurās ietverta būtiska informācija par utt. Veikta RPA “Rīgas pieminekļu aģentūra” valdījumā esošo
pieminekli, tā iniciatoriem un autoriem – tēlniekiem, pieminekļu restaurācija un ikgadējā sezonālā apkope.
arhitektiem utt. Veikta RPA “Rīgas pieminekļu aģentūra” 2018.gadā padarītais:
1. PIEMINEKĻU APRŪPE/RESTAURĀCIJA:
valdījumā esošo pieminekļu restaurācija un ikgadējā sezonālā
apkope.
Aleksandra Triumfa arkas restaurācija;
2017.gadā Rīgas pilsētas pašvaldība ieguva īpašumā Dārzu un
Pieminekļa Vispārējo latviešu dziesmu svētku simtgade
parku ansambli “Lielie kapi” ar memoriālām celtnēm jeb Lielie
aprūpe;
kapi. RD ĪD noslēdza līgumu ar RPA “Rīgas pieminekļu
Pieminekļa 1905. gada 13. janvāra notikumiem
aģentūra” un SIA “Rīgas meži” par Lielo kapu
Daugavmalā restaurācija;
apsaimniekošanu.
Pieminekļa Kārlim Ulmanim aprūpe/restaurācija;
2017.gadā padarītais:
Pieminekļa koncentrācijas nometnes Riga-Kaiserwald
upuru piemiņai aprūpe/restaurācija;
 Brīvības pieminekļa apkope/restaurācija. Finansējums no
1991. gada Barikāžu pieminekļa (atjaunošana granītā);
valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētajiem
Vides skulptūra Rīdzinieki aprūpe/restaurācija.
gadījumiem”;
2. PIEMINEKĻU UN TERITORIJU LABIEKĀRTOŠANA:
 Aleksandra Triumfa arkas konservācija/restaurācija
20 pieminekļu un skulptūru infozīmju izveidošana un
1.kārta;
uzstādīšana;
 dekoratīvās skulptūras Tautas dziesma atjaunošana;
8 bojāto pieminekļu informatīvo zīmju atjaunošana un 25
 pieminekļu un skulptūru remontdarbi:
informatīvo zīmju profilaktiska apkope.
- dekoratīva skulptūra Koklētājs ar bērniem;
3. BRĪVĪBAS PIEMINEKLIS:
- kapa piemineklis A.Dombrovskim;
iekštelpu interjera izveide;
- piemiņas akmens G.Merķelim;
iekštelpu ventilācijas cauruļu atjaunošana;
- vides objekts Smilšu pulkstenis;
informatīvo zīmju vaskošana.
- trīs dekoratīvas skulptūras pie Dailes teātra;
4. RĪGAS BRĀĻU KAPU
RESTAURĀCIJAS UN APRŪPES
 pieminekļu bronzas daļu vaskošana:
PROJEKTI 2018.GADĀ:
- piemineklis P.Valdenam;
noslēdzošās sienas (heraldiskie tēli, bareljefi, ģerboņu
- piemineklis K.Padegam;
galerija, Mātes Latvijas tēls ar postamentu) virsmas
- piemineklis V.Irbem;
attīrīšana, lokāla pieveidošana, protezēšana un
- piemineklis
deportētajiem
bērniem
aizsargpārklāšana;
1941./1949.gadā.
altāra atbalsta sienas virsmu attīrīšana, lokāla
Rīgas Brāļu kapu
restaurācijas un aprūpes projekti
pieveidošana, protezēšana un aizsargpārklāšana;
2017.gadā:
kapu lauka skulptūru grupas virsmu attīrīšana, lokāla
 centrālā kapu lauka A sektora sienas ar uzejām
pieveidošana, protezēšana un aizsargpārklāšana.
restaurācija;
 noslēdzošās sienas abu pušu diagonālo sienu
restaurācija;
 centrālo vārtu centrālās daļas un labās puses skulptūru
grupas aprūpe-restaurācija;
 lokāla regulārā uzrakstu plāksnīšu tīrīšana;
 lokāla tehnisko elementu atjaunošana (šuvojums,
nosegumi).
Tīmekļa vietnē www.rigasbralukapi.lv papildus ievadītas
biogrāfijas par visiem Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, kas
apbedīti Rīgas Brāļu kapos.
Latvijas valsts simtgades ietvaros tika izveidota tīmekļa vietne
www.mansvaronis.lv, kur tiks apkopti sabiedrības iesūtītie

Latvijas valsts simtgades ietvaros tika izveidota tīmekļa vietne
www.mansvaronis.lv, kur tiks apkopti sabiedrības iesūtītie dzīves
stāsti par cilvēkiem, kas apbedīti Rīgas Brāļu kapos, kā arī tiks
papildināts vizuālo materiālu arhīvs. Balstoties uz stāstiem
izveidota izstāde “Mans varonis – no senatnes tagadnē”.
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
dzīves stāsti par cilvēkiem, kas apbedīti Rīgas Brāļu kapos, kā
arī papildinās vizuālo materiālu arhīvu.
Regulāri sakopšanas darbi un kultūrvēsturiskā potenciāla 1.Regulāri sakopšanas darbi un kultūrvēsturiskā potenciāla
uzturēšana (informācija, ekskursijas).
uzturēšana (informācija, ekskursijas).
2.Ir izstrādāti divi teritorijas un ap teritoriju labiekārtošanas
projekti. Mazjumpravmuiža tiek labiekārtota tūristu piesaistei
(Dzirnavu ēka apgādāta ar vēsturiskām iekārtām).
Lielajos kapos paveiktie restaurācijas un aprūpes projekti Paveiktie aprūpes, konservācijas u.c. darbi Lielajos kapos:
2017.gadā:
Lielo kapu koncepcijas izstrāde (I kārta);
Lielo kapu kapliču (Pikhlava (Pychlausche) un Krogera
 Lielo kapu kapliču nr.1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 15;
(Kröger)), restaurācijas projektu izstrāde;
16; 17 un 21 neatliekamie glābšanas darbi;
Lielo kapu kapliču neatliekamie glābšanas darbi;
 zvanu torņa un kapličas nr.5 pagaidu jumtu uzbūve;
Lielo kapu kapliču Pikhlava (Pychlausche) un Krogera
 Weitzenbryer kapličas daļēja restaurācija (iekonservētas
(Kröger) konservācija;
pamata konstrukcijas un jumts);
Veicenbreijera (Weizenbreijer) kapličas restaurācija;
 Ādolfa Agtes kapa vietas restaurācija un labiekārtošana;
Kr. Barona pieminekļa aprūpe;
 iesākta rindu kapliču konservācija;
Jaunlatviešu skvērā esošo pieminekļu aprūpe;
 iesākta informatīvo zīmju izgatavošana un uzstādīšana.
Latvijas Valsts vēstures arhīvā esošo kapu inventāru
grāmatu digitalizācija;
Sagatavoti un uzstādīti trīs informatīvie stendi;
Sagatavoti un publicēti informatīvie bukleti;
Pieminekļu novietnes sakārtošana Varoņu iela 13;
Neatliekamo glābšanas darbu tehnisko specifikāciju
sagatavošana;
Atsevišķu objektu 3D skanēšanas un 3D modelēšanas
darbi;
Atsevišķu teritoriju ģeofizikālās apsekošanas darbi ar
radiolokācijas metodi;
Lielo kapu neatliekamo glābšanas darbi Reinholdu
(Reinhold) kapličā;
Lielo kapu neatliekamo glābšanas darbi Rindu kapliču
sienas jumtu konservācija.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

AI
(sadarbība ar RD PAD,
RD SD, RD MVD, RD ĪD)

2017.

Lielo kapu kompleksa (Valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis Nr.6636) un
Jēkaba kapu teritorijā esošo vēsturisko
vērtību uzturēšana, saglabāšana un
restaurācija

RPA “Rīgas pieminekļu
aģentūra”

2017. – pastāvīgi

3.2.5.

Teritorijas labiekārtošana Ķengaraga
apkaimē, Kvadrāta ielā 22, Rīgā, –
“Zaļais teātris”

3.3.1.

Vienmērīga
kultūras
iestāžu
(bibliotēkas, kultūras centri, mūzikas
un mākslas skolas) pārklājuma
nodrošināšana pilsētas apkaimēs un
esošo būvju atjaunošanas darbi
Pieejamības nodrošināšana dalībai
amatiermākslas kolektīvos

AI
2017.-2020.
(sadarbība ar RD SD,
RD MVD, RD ĪD)
U3.3. Nodrošināt sabalansētu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem
RD ĪD
2016.-2020.
Veikti atjaunošanas darbi sešās iestādēs.
Veikta teritorijas labiekārtošana, vienkāršotas atjaunošanas
(sadarbībā ar RD IKSD)
Plašāka darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas darbi, lifta izbūve, kabeļu signālapgaismojuma pieslēgumu
pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
atjaunošana, ieejas mezgla kāpņu renovācija.

3.2.3.

Mazjumpravmuiža – kultūrvēsturiskās
teritorijas pie Daugavas renovācija un
labiekārtošana

3.2.4.

3.3.2.

3.3.3.

Vides pieejamības pie kultūrvides
objektiem nodrošināšana

RD IKSD

Pastāvīgi

RPA “Rīgas pieminekļu
aģentūra”

2017. – pastāvīgi

Pašvaldības kultūras centri, atbalstot Dziesmu un deju svētku
procesa nepārtrauktību, ar telpām un tehnisko aprīkojumu
nodrošina amatiermākslas kolektīvu darbību.
Izstrādātie projekti ir iesniegti Rīgas pilsētas pašvaldības
Investīciju programmā.

Rīgā darbojās 174 pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas
kolektīvi un pašvaldības līdzfinansēti 102 citu dibinātāju
amatiermākslas kolektīvi.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Izstrādātie projekti ir
iesniegti Rīgas pilsētas pašvaldības Investīciju programmā.
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Atbildīgie izpildītāji

3.3.4.

Pilsētvidē
esošo
pieminekļu,
memoriālu un vides objektu juridiskā
statusa nostiprināšana

RPA “Rīgas pieminekļu
aģentūra”

3.3.5.

Rīgas Jūgendstila centra kultūras
mantojuma digitalizācija un virtuālā
muzeja izstrāde
Koncertzāles “Ave Sol” pārbūves un
restaurācijas darbi
Mūzikas skolu, bibliotēku un kultūras
iestāžu atjaunošanas darbi

RD IKSD
(sadarbībā ar Rīgas
Jūgendstila centru)
RD ĪD
(sadarbībā ar RD IKSD)
RD ĪD
(sadarbībā ar RD IKSD)

3.3.6.
3.3.7.

3.3.8.

Laikmetīgā mākslas muzeja izveide

3.3.9.

Kultūras
pakalpojumu
kvalitātes
uzlabošana
pašvaldības
kultūras
iestādēs

RD IKSD

3.4.1.

Dažādu atbalsta programmu un
aktivitāšu realizēšana, izmantojot
atklātu konkursu sistēmu, realizējot
attiecīgas budžeta programmas:
– Rīgas radošo kvartālu un
apkaimju atbalsta programma;
– bērnu kultūras pasākumi;
– Latvijas valsts simtgades projektu
īstenošana.

RD IKSD

Izpildes termiņš
vai periods
2017. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
Netika pārņemta neviena skulptūra.

2017.-2020.

Muzejs turpina sekmīgi strādāt.

2018.-2020.

Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta iespējām.
Veikti atjaunošanas darbi sešās iestādēs.
Plašāka darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas
pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
Tika noslēgts līgums ar arhitektūras konkursa uzvarētāju,
Anglijas arhitektu biroju Adjaye Associates par muzeja
arhitektūras daļas projektēšanu. Paralēli tam tika noslēgts
līgums ar SIA “Pillar Architekten” par pārējo tehniskā projekta
sadaļu projektēšanu. 23.10.2017. tika saņemta būvatļauja
muzeja ēkas projektēšanai un būvniecībai. Turpinās tehniskā
projekta izstrāde.
Sadarbībā ar Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības
A.Čaka memoriālo dzīvokli – muzeju un A.Čaka biedrību
organizēts Aleksandra Čaka balvas konkurss un balvas
pasniegšanas pasākums. Balvas divās nominācijās saņēmuši
trīs laureāti.
Aprīlī organizēts Gada balvas kultūrā “Baltais zvirbulis 2016”
pasākums Latvijas Nacionālajā teātrī, balvas 7 nominācijās
saņēma 9 laureāti.

2017.-2020.

LR KM
(sadarbībā ar RD)

2017.-2020.

U3.4. Regulāri organizēt vietējas, nacionālas nozīmes un starptautiskus kultūras pasākumus
2017.-2020.
Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkursā
piedalījās 18 pretendenti un finansiālo atbalstu saņēma
14 projekti.
Latvijas valsts simtgades svinību Rīgas pilsētas darba grupa
apkopoja un strukturēja 34 RD institūciju iesniegtos
244 priekšlikumus, kā arī Darba grupas pilsoniskās līdzdalības
un piederības sajūtas veicināšanai Rīgas pilsētā iesniegtos
104 priekšlikumus Latvijas valsts simtgades svinību Rīgas
programmai 2017.-2021.gadam. Kopumā darba grupa Rīgas
pilsētas simtgades svinību programmā iekļāva 99 projektus.
2017.gadā RD IKSD strādāja ar 32 šīs programmas projektiem,
gan īstenojot svētku ieskaņas pasākumus, gan veicot

2018.gads
Tika pārņemts piemineklis 1944.gadā Latvijā nacistu okupācijas
laikā bojā gājušo un nogalināto ungāru sieviešu piemiņai.
Ungārija valdības dāvana Latvijas simtgadē un Rīgai.
Sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju Lielajos kapos tika uzlikta
piemiņas zīme Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kas apbedīti
šajos kapos.
Muzeja darbības pilnveidošana atbilstoši tehnoloģiju attīstībai un
ES fonda atbalstītā līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem.
Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta iespējām.
Veikta teritorijas labiekārtošana, vienkāršotas atjaunošanas
darbi, lifta izbūve, kabeļu signālapgaismojuma pieslēgumu
atjaunošana, ieejas mezgla kāpņu renovācija.
Turpinās tehniskā projekta izstrāde. Informācijas avots:
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/nolemts-tomerpabeigt-laikmetigas-makslas-muzeja-projekta-izstradi.a280468/

Dalība likuma projekta “Kultūras centru likums” izstrādē un
redakcionālā pilnveidē. Likumprojektu LR Saeima 04.10.2018.
atbalstīja 1.lasījumā.
Sadarbībā ar Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības A.
Čaka memoriālo dzīvokli – muzeju organizēts dzejnieka
Aleksandra Čaka atceres pasākums, kurā Aleksandra Čaka
piemiņas nozīmes par ieguldījumu dzejnieka daiļrades
popularizēšanā saņēma 5 laureāti.
Organizēta Gada balvas kultūrā “Baltais zvirbulis 2017” pasākums
VEF Kultūras pilī, balvas astoņās nominācijās saņēma 9 laureāti.
2018.gadā tika apmeklētas 11 pārraudzības kultūras iestādes un
izvērtēta to pakalpojumu kvalitāte.
Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkursā
piedalījās 22 pretendenti, no kuriem tika atbalstīti 20 projekti.
Tajā skaitā arī Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros
projekta “Radošie stropi Rīgai-Latvija”, kas realizēti Ķengaragā
un Ziepniekkalnā. Abos STROPOS kopā notika 72 pasākumi, no
tiem 36 Ziepniekkalnā ar 3413 apmeklētājiem un 36 pasākumi
Ķengaragā ar 2303 apmeklētājiem.
Izmantojot
atklātu
konkursu
sistēmu,
2018.gadā realizēti 49 projekti tieši bērnu mērķauditorijai.
Kultūras pasākumi bērniem notika gan tradicionālo kultūras
pasākumu ietvaros – Lieldienu laikā, Mātes dienā, Starptautiskajā
ģimenes dienā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, gan
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Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
sagatavošanās darbus pasākumu īstenošanai 2018.gadā.
Rīgas svētkos, kur ģimenes ar bērniem ir galvenā svētku
2017.gadā veiksmīgākie realizētie projekti:
pasākumu mērķauditorija. Arī festivāli “Staro Rīga” un
 valsts simtgadei, Latvijas mūzikai, literatūrai un mākslai “Ziemassvētku egļu ceļš” piesaista visplašāko auditoriju, t.sk.
veltītā festivāla “Trīs zvaigznes” ieskaņas koncerts ģimenes un bērnus.
“Laikiem pāri” (Latvijas Nacionālajā teātrī 26.01.2017.), Notikuši Rīgas Centrālās bibliotēkas projekti bērniem: informatīvi
festivāla koncerti – Lāčplēša dienai veltītais koncerts izglītojošais projekts “Literārās pastaigas”; bērnu grāmatu
“Latvju rekviēms” (11.11.2017.), koncerts “Zaļā grāmata izdevumu attīstība Latvijā – izstādē “100 grāmatas bērniem”;
mūzikā” (17.11.2017.) un “Es gribu tavu foto” starptautiskais sadarbības projekts starp Rīgas Centrālās
bibliotēkas un tās sadarbības partneru bibliotēkām no Lietuvas,
(19.11.2017., kurš notika atjaunotajā VEF Kultūras pilī);
 III Rīgas izglītības iestāžu deju svētku lielkoncerts Igaunijas, Somijas un Ukrainas – ceļojošā izstāde “Es mīlu savu
valsti” u.c.
“Trejdeviņi gaismas tilti” (“Arēnā Rīga” 29.04.2017.);
 LR Neatkarības atjaunošanas dienai 4.maijā veltītais Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu un projektu
2018. gadā īstenotie
koncerts “Simtgades ritmos” un Latvijas valsts simtgades apakšprogrammā 2017.–2021. gadam,
ozola stādīšana akcija “Apskauj Latviju”. Akcijas rīkotāji: projekti”:
- 18.11.2018. nodrošināts Gaismas un mūzikas uzvedums
LR Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas mazpulkiem
“Saules mūžs”, 11. novembra krastmalā. Gaismas uzvedumu
un
Jaunsardzi,
klātienē vēroja aptuveni 110000 skatītāju un vairāk nekā
LR KM Latvijas valsts simtgades birojs, Latvijas
pusmiljons (512000) TV skatītāju;
pašvaldības, SIA “Rīgas meži” un RD IKSD;
- orķestra “Rīga” organizēts Latvijas valsts simtgadei veltīts
 28.05.2017. Latvijas simtgades ekspresis Rīgā. Pasākuma
festivāls "Trīs zvaigznes". Latvijas Nacionālās bibliotēkas
rīkotāji LR SM sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un
Ziedoņa zālē 9. novembrī izskanēja koncerts “Latvija – Ojāra
RD IKSD;
Vācieša un Imanta Ziedoņa dzejā”, 11. novembrī koncerts
 projekts “Radošie stropi Rīgai – Latvijai”, kura ietvaros
“Latviešu karavīru dziesmas” Lielajā ģildē un Festivāla
no maija līdz septembrim tika atklātas jaunas, mobilas
noslēguma koncerts “Tēvzemei un brīvībai” 19. novembrī
kultūrtelpas Mežaparkā un Ķengaragā, jau pirmajā
VEF Kultūras pilī;
sezonā sniedzot pajumti 70 pasākumiem, dodot iespēju
- organizēta multimediāla izstāde "Latvijas varonis – no
radoši satikties un realizēties vietējo apkaimju
senatnes tagadnē", Sv.Pētera baznīcā. Izstādes pamatā ir
iedzīvotājiem.
projekts “Mans varonis”, kurš aicināja Latvijas sabiedrību
 realizēti Latvijas valsts simtgades svinību Rīgas pilsētas
publiskot informāciju par savas dzimtas vai novada varoni,
programmā 2017.-2021.gadam iekļautie pilsētas svētku
kas piedalījies Pirmā pasaules kara kaujās un Brīvības cīņās.
noformējuma tematiskie lielformāta vides objektu
Projekta ietvaros izveidota mājas lapa www.mansvaronis.lv;
projekti: “Karogkonstrukcijas”, “Laika ādere”, “Simbioze”
- izdota vēsturnieka, arheologa, akadēmiķa un trīszvaigžņu
un “Goda vārti”:
ordeņa kavaliera Andra Caunes grāmata “Rīga laikmeta
– projekta “Karogkonstrukcijas” ietvaros tapuši četri
griežos”;
jauni vides mākslas objekti Latvijas valsts karogu
- 6. septembrī “Arēna Rīga” notika iniciatīvas atklāšanas
eksponēšanai, projekts īstenots ar daļēju LR KM
pasākums “Latvijas Skolas soma” ar koncertu “100 Latvijas
finansējumu;
stāsti 100 minūtēs”. Pasākumu apmeklēja 6000 ielūgtie
– Jēkaba laukumā izvietots Latvijas valsts simtgadei
Latvijas 5.-9. klašu skolēni;
veltīts vides mākslas objekts “Laika ādere”, kas sāka
- 4.maijā projekta “Brīvības ielas stāsti” ietvaros tika realizēti:
simbolisku laika atskaiti līdz valsts simtgadei, “Laika
- pilsētvides izstāde “Brīvība atcerēties” Brīvības ielā no
āderes” simbols ir 4.dimensija: laiktelpa un cilvēku
Brīvības laukuma līdz Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas
enerģija, kas to veido;
muzejam;
– LR proklamēšanas dienas pilsētas svētku
- Brīvības ass -100.autobuss. Ekskursija Brīvības ielas
noformējuma ietvaros Vērmanes dārzā realizēta
vēsturē, maršrutā Esplanāde-Brīvdabas muzejs-Esplanāde;
vides mākslas instalācija “Simbioze” – trīs laika
- Brīvības ielas forums (Esplanāde, pie Dailes teātra, pie
dimensijās – pagātnes, tagadnes un nākotnes;
VEF Kultūras pils);
– Brīvības bulvāra un Elizabetes ielas krustojumā
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Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
realizēts vides mākslas objekts “Goda vārti”, kas
Koncerts “Brīvības pieturas” Brīvības laukumā;
veidots kā virtuāls piemineklis – vēstījums laikam,
#LV100 radošās darbnīcas “Brīvība radīt!”. Latvijas
Mākslas akadēmijas pagalmā un laukumā pie Latvijas
cilvēkiem, sajūtām, notikumiem un vēsturei.
Nacionālā mākslas muzeja;
- teātra izrāde “Latvijas plānošanas institūts” Vidzemes
tirgū;
pasākums “Brīvība tradīcijās” Latvijas Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā;
- svētki VEF pilSētā - ar devīzi -“Brīvība jaundarīt” –
lekciju, sarunu un izklaidējošu aktivitāšu cikls dienas garumā
jauniešiem un ģimenēm ar bērniem.
Kopā pasākumus apmeklēja ap 50000 cilvēku.
- Pasākumu programma “Līgo, Rīga! Līgo, Latvija!”, kas notika
11.novembra krastmalā:
Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018”
noslēguma svinības Rīgā 21. jūnijā – simtgades saulgriežu
svinēšana kopā ar pašmāju un ārvalstu viesu folkloras
grupām un etnogrāfiskajiem ansambļiem;
21.un 22.jūnijā Zāļu un amatniecības tirgus Doma
laukumā un 11. novembra krastmalā, kur vakara
koncertprogrammā “Latvijas teātru zelta ziņģes” uzstājās
aktieri no visiem Latvijas teātriem. Dienas programmu
veidoja Rīgas kolektīvi – kori, folkloras kopas un deju
kolektīvi.
- No 23.jūnija plkst.19.00 līdz 24.jūnija plkst. 4.30
notika vasaras saulgriežu svinēšanas tradicionālais
pasākums “Līgosim krastmalā!” ar plašu programmu un Jāņu
svinēšanu Dzegužkalnā. Līgo vakara apmeklētāju kopējais
skaits bija ap 100 000.
- 25.augustā Vakarbuļļu pludmalē notika pasākums “Senās
uguns nakts” un tā centrālais notikums bija komponista
J.Nīmaņa jaundarba "Nāc līdzās" atskaņojums Rīgas mūzikas
skolu apvienotā simfoniskā orķestra izpildījumā. Pasākuma
ietvaros kopā ar Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolu tika
organizēts plenērs "Mana jūra", radošās darbnīcas bērniem
un diskusija par Baltijas jūras ilgtspēju;
- organizētas Baltijas valstu simtgades svinības, kopprojekts
ar koncertiem un izstādēm Rīgā, Viļņā un Tallinā:
- fotoizstāde “Toreiz un tagad";
- fotoizstāde "Rīga 100 gados";
- koncerts “Simtgades skaņas”- 18. augustā Rīgā, 25.
augustā Tallinā un 2. septembrī Viļņā;
- Baltijas valstu simtgadei veltītās puķu dobes Rīgā tika
veidotas pie Brīvības pieminekļa.
- izveidota fotoizstāde "Brīvības piemineklis - veltījums
Latvijai" (RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra") Sv. Pētera
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Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads

2018.gads
baznīcā. Izstādi apmeklēja vairāk nekā 11590 interesenti.
Izstādē eksponētas 100 fotogrāfijas, kurās iemūžināti
sabiedriski un vēsturiski nozīmīgi notikumi, kas
norisinājušies Brīvības pieminekļa pakājē;
- atklāta starpdisciplināra mākslas izstāde “Cilme” izstāžu zālē
"Rīgas Mākslas telpa" (Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu
apvienība). Izstādē piedalījās 51 mākslinieks un to
apmeklēja 2791 skatītājs;
- projekta “100.autobuss – simtgades maršruts” ietvaros
izveidots ekskursiju maršruts “100 gadi vienā dienā”, kur
iekļautas Latvijas 100 gadu vēsturē nozīmīgākās vietas,
celtnes un muzeji, ar pieejamu informācija par šo periodu.
Informācija tika izvietota tīmekļa vietnē www.100in1.lv;
- nodrošināts Gaismas festivāls “Staro Rīga” ar 42
apskatāmiem objektiem un, kurus četrās dienās apmeklēja
vairāk nekā 350 000 apmeklētāju.
Līdztekus eksponētajiem mākslas objektiem, bija iespēja
apskatīt deviņus starptautiskās programmas gaismas stāstus
un 16 līdzdalības programmas “Rīgas karnevāls” projektus,
kurus īstenoja festivāla sadarbības partneri. Festivāla
starptautiskajā programmā piedalījās mākslinieki no
Francijas, Vācijas, Portugāles, Japānas un Nīderlandes.
Tika realizēti tādi projekti, kā:
- 2. Latvijas simtgadnieku salidojums;
- literārās un vēsturiskās pastaigas;
- Rīgas Interešu izglītības centru projekts “Tā daļa manas
Rīgas;
- Basketbola slavas alejas veidošana;
- Rīgas jauniešu ideju festivāls "Mana!Rīga";
- jaunrades projekts grāmatas “Mūsdienu latviešu
tautasdziesmas” veidošanai;
- kampaņa "100-gades Mazais pilsonis”;
- jauniešu iniciatīvas projekts "Izglītības iestāžu teritoriju
apzaļumošana";
- festivāls skolēniem "No pagātnes uz nākotni: Rīgas skola,
skolotāji un skolēni 100 gados un turpmāk;
- jaunrades projekts jauniešiem -A.Jansona mūzikls
"Brīnumputns" VEF Kultūras pilī 3. jūlijā.
Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu un projektu
programmā 2017.–2021. gadam realizēti iekļautie pilsētas svētku
noformējuma tematiskie lielformāta vides objektu projekti:
konceptuāli jauns pilsētvides noformējums “Goda vārti”; “Laika
ādere”; “Karogkonstrukcijas”; “Karoga virpulī”; “Simbioze”;
“Latvijas zvaigznājs”.
2018. gadā no LR Neatkarības atjaunošanas dienas līdz LR
Proklamēšanas dienai pilsētas centrā un apkaimēs nodrošināts

165

Pasākumi, aktivitātes

3.4.2.

Dziesmu un deju svētku procesa
nepārtrauktības nodrošināšana

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

RD IKSD

Pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads

Turpinājās amatiermākslas kolektīvu atbalsta sistēmas
pilnveide un uzraudzība.
2017.gadā ar Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu darbojās
174 pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvi ar
333 darbiniekiem un pašvaldības līdzfinansēti 102 citu
dibinātāju amatiermākslas kolektīvi ar 200 darbiniekiem.
Rīgas pilsētas pašvaldības amatiermākslas kolektīvi darbojas
pašvaldības kultūras iestādēs: Rīgas pilsētas pašvaldības
Kultūras iestāžu apvienībā, Rīgas Kultūras un tautas mākslas
centrā “Mazā Ģilde”, kultūras un tautas mākslas centrā
“Ritums”, VEF Kultūras pilī un J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā.
Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai organizēti
amatiermākslas nozaru pasākumi:
– Rīgas koru mēnesis 2017 – skates, kurās piedalījās 94
Rīgas jauktie, sieviešu, vīru un senioru kori. Pavisam 40
kopmēģinājumi 9 koru grupām Dziesmu svētku
koprepertuāra apguvei;
– tautas deju kolektīvu skates un Deju svētku lieluzveduma
“Māras zeme” koprepertuāra apguves semināri, kuros
piedalījās 46 tautas deju kolektīvi;
– amatierteātru festivāls “Rīga spēlē teātri 2017”, kurā
piedalījās 14 Rīgas amatierteātri un divi vieskolektīvi,
pavisam 250 dalībnieki, 18 izrādes noskatījās 1 700
apmeklētāji;
– Rīgas tautas lietišķās mākslas studiju izstāde “Saknes”,
kurā piedalījās 30 Rīgas tautas lietišķās mākslas studijas
un tika eksponēti 1 295 lietišķās mākslas meistaru darbi.
Izstādi apmeklēja 1 400 skatītāji;
– Rīgas tēlotājmākslas studiju Mākslas dienu izstāde
“Košums”, kurā piedalījās 7 tēlotājmākslas studijas ar

2018.gads
Latvijas jubilejas gada tematiskais noformējums - vairāk nekā
1200 Latvijas valsts karogu eksponēšana vides objektos un pie
apgaismes stabiem.
Realizēta vides mākslas objekta “Goda vārti” satura tematiskā
koncepcija. Vides mākslas objekts „Goda vārti” stāsta par
svarīgiem notikumiem šajā gadā, kā arī eksponētas
mākslinieciskas videoprogrammas, kuras tika veltītas Latvijas
kaimiņvalstu - Lietuvas un Igaunijas valstu simtgadēm.
2018. gada oktobrī izsludināts Vides mākslas objekta “Goda vārti”
mākslinieciskā vizuālā satura video grafikas programmu projektu
atlases konkurss 2019. gadam, iesniegti 4 projekti, atbalstīts
turpmākai attīstīšanai un īstenošanai biedrības “Klusa daba”
projekts “Spēka avoti”.
Bez tam pilsētvidē tika eksponēti svētku tematikas plakāti un
pasākumu programma – 30 lielformāta informācijas stendos un
divu ēku fasādēs.
Tāpat kā 2017.gadā arī 2018.gadā Rīgā darbojās 174 pašvaldības
kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvi ar 333 darbiniekiem un
pašvaldības līdzfinansēti 102 citu dibinātāju amatiermākslas
kolektīvi ar 200 amata vienībām.
Nodrošināta Rīgas amatiermākslas kolektīvu sagatavošana un
dalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.
Tajos piedalījās 322 Rīgas kolektīvi, no tiem: 112 kori, 89 tautas
deju kolektīvi, 9 pūtēju orķestri, 22 koklētāju ansambļi, 28
folkloras kopas, 29 tautas lietišķās mākslas studijas, 8 vokālie
ansambļi, 2 amatierteātri, 23 mazākumtautību kolektīvi. Kopējais
dalībnieku skaits – 11 000.
Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai organizēti
amatiermākslas nozaru pasākumi:
- Rīgas deju kolektīvu skate, kurā piedalījās 89 tautas deju
kolektīvi, no tiem 39 kolektīvi ieguva augstākās pakāpes
novērtējumu. Deju kolektīvu finālkonkursā piedalījās 13
Rīgas deju kolektīvi un Dziesmu un Deju svētku Lielo balvu
ieguva divi Rīgas tautas deju ansambļi;
- Rīgas koru skate, kurā četrās skates dienās piedalījās 97 kori.
Uz koru skates finālu – Dziesmu kariem - tika izvirzīti un
piedalījās 20 kori, Dziesmu svētku Lielo balvu ieguva 3 Rīgas
kori;
- kokļu ansambļu skate, kurā piedalījās 22 kokļu ansambļi.
Latvijas kokļu ansambļu konkursā iegūtas kopumā sešas
godalgotās 1. un 2. vietas, Dziesmu svētku Lielo balvu
ieguva Rīgas pašvaldības kokļu ansamblis “Cantata”;
- pūtēju orķestru skate, kurā piedalījās 9 orķestri no Rīgas.
Dziesmu un deju svētku Lielo balvu šajā nozarē ieguva
kolektīvs no Rīgas – Latvijas Universitātes pūtēju orķestris;
- vokālo ansambļu konkursa finālā piedalījās 5 Rīgas ansambļi,
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2017.gads
170 autoru darbiem;
– mazākumtautību amatiermākslas kolektīvu lielkoncerti
“Dziesmu tilti” Rīgas svētku programmas ietvaros;
– Rīgas kokļu ansambļu skate un koncerts “Rakstu taka”,
kurā piedalījās 13 koklētāju ansambļi ar 156
dalībniekiem. Koncertā notika Lauras Jēkabsones
skaņdarba “Pasaules radīšana” pirmatskaņojums
apvienotā koklētāju ansambļa un kora VIVACE sniegumā;
– organizētas arī skates un koncerti vokālajiem un
instrumentālajiem ansambļiem, folkloras kopām, jauno
vokālistu konkurss “Putnu bērni”, bērnu vokālo
ansambļu un popgrupu projekts “Mazais ganiņš”.
Nodrošināta Rīgas amatiermākslas kolektīvu dalība valsts un
reģionālajos pasākumos:
– Jaunrades deju konkursa finālā Valmierā (piedalījās 13
tautas deju ansambļi);
– amatierteātru iestudējumu “Gada izrāde 2016” Rīgas
reģiona skatē;
– Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu konkursā “Balsis”;
– IX Latvijas pūtēju orķestru konkursā Jelgavā;
– Latvijas jaukto vokālo ansambļu konkursā Siguldā;
– Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas
pasākumā “Satiec savu meistaru” Rīgā (piedalījās 29
lietišķās mākslas studijas);
– XXI Senioru deju dienā Ventspilī;
– Latvijas senioru koru svētkos Siguldā (piedalījās
231 dziedātājs);
– Baltijas valstu amatierteātru festivālā “Baltijas Rampa”
Jūrmalā;
– dziesmu svētku ieskaņas (modelēšanas) koncertos
Talsos, Jēkabpilī un Dikļos (pavisam piedalījās 194 Rīgas
vīru koru dziedātāji);
– novadu tautas lietišķās mākslas izstādē Madonā
(piedalījās 28 Rīgas tautas lietišķās mākslas studijas).
Nodrošināta amatiermākslas kolektīvu dalība starptautiskajos
un partnerpilsētu pasākumos:
– Hanzas pilsētu dienās Kempenā (Nīderlande);
– Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2017” Lietuvā;
– Rīgas dienās Sudžou (Ķīna);
– Ziemassvētku un Jaungada gadatirgus kultūras
programmā Maskavā (Krievija);
– Rīgas mūzikas skolu audzēkņu dalība Starptautiskā
jauniešu simfoniskā orķestra koncertos Brēmenē
(Vācija).
Organizēts XVIII Starptautiskais masku tradīciju festivāls.
Nodrošināts atbalsts tērpu atjaunošanai amatiermākslas

2018.gads
iegūstot godalgotās vietas. Dziesmu un Deju svētkos vokālo
ansambļu uzvedumos piedalījās 8 Rīgas vokālie ansambļi;
- Dziesmu un deju svētku tautas lietišķās mākslas izstādē
piedalījās 29 Rīgas tautas lietišķās mākslas studijas;
- Rīgas tēlotājmākslas studiju Mākslas dienu izstādē
“[P]IEDERĪBA” piedalījās 150 autori no 7 Rīgas
tēlotājmākslas studijām. Izstādi VEF Kultūras pilī apmeklēja
ap 4000 skatītāju;
- starptautiskais amatierteātru festivāls “Rīga spēlē teātri
2018”, kurā piedalījās pieci Rīgas un Latvijas amatierteātri
un seši viesu kolektīvi no Igaunijas, Lietuvas, Polijas,
Horvātijas, Bulgārijas;
- Organizēti arī koncerti un skates bērnu un jauniešu
vokālajiem ansambļiem, instrumentālajiem ansambļiem,
mazākumtautību amatiermākslas
kolektīvu lielkoncerti
“Dziesmu tilti” Rīgas svētku programmas ietvaros.
Dziesmu un Deju svētku repertuāra apguves procesā organizēti
33 koru grupu kopmēģinājumi jaukto, sieviešu, vīru un senioru
koru grupām un deju lielkoncertu “Māras zeme” un “Vēl simts
gadu dejai” laukuma zīmējumu semināri.
Nodrošināta Rīgas amatiermākslas kolektīvu dalības arī XXI
Jaunrades deju konkursā Ogrē un Slampē, un amatierteātru
iestudējumos “Gada izrāde 2017” Rīgas reģiona skatē.
Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumā
“Satiec savu meistaru” Rīgā, piedalījās Rīgas pašvaldības kultūras
iestāžu 26 tautas lietišķās mākslas studijas.
Nodrošināta amatiermākslas kolektīvu dalība starptautiskajos un
partnerpilsētu pasākumos:
- Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2018” Latvijā
(piedalījās 27 Rīgas folkloras kopas);
- Hanzas pilsētu dienās Rostokā (Vācijā);
- Rīgas dienās Bordo ( Francijā);
- Rīgas dienu pasākumos Briselē;
- starptautiskajā foto izstādē “Dziesma un deja Austrālijā un
Latvijā” Kērnsā (Austrālijā).
2018.gadā finansiāls atbalsts tika nodrošināts tautas tērpu
iegādei un atjaunošanai Rīgas pašvaldības amatiermākslas
kolektīviem – Dziesmu un deju svētku dalībniekiem un darba
inventāra un materiālu iegādei 26 Rīgas pašvaldības tautas
lietišķās mākslas studijām.
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu
laikā realizēts tematiskais svētku noformējums pilsētā. Īstenoti
projekti vides mākslas projekts “Stāvēju, dziedāju…”, vides mākslas
objekti “Saules laipa” un “Dziesmu kubs”, interaktīvais projekts
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3.4.3.

Ilgtermiņa festivālu mērķprogrammas
īstenošana

RD IKSD

3.5.1.

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

RD IKSD

3.5.2.

Atbalsts kultūras iestāžu, vietējo
uzņēmēju un tradicionālo amatnieku
darbībai, veidojot produktus un
pakalpojumus uz materiālā un

RD IKSD

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
kolektīviem un materiālu un inventāra iegādei tautas lietišķās “Pielaiko” u.c.
mākslas studijām.
Pastāvīgi
Rīgas festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkursa Rīgas festivālu mērķprogrammas trīsgadu cikla ietvaros
2016.-2018.gadam ietvaros tika sniegts atbalsts 32 kvalitatīvu 2018.gadā Rīgas festivālu mērķprogrammas finansēšanas
un starptautiski atpazīstamu festivālu organizēšanai Rīgā.
konkursā tika atbalstīti 32 festivālu projekti.
Astoto gadu norisinājās oriģināla mākslas aktivitāte pilsētvidē Latvijas 100gades gadā īpašas programmas piedāvāja virkne
– vides objektu festivāls “Ziemassvētku egļu ceļš 2017”. festivālu, t.sk. “Rīgas Ritmi”, Rīgas Garīgās mūzikas festivāls,
Festivāla ekspozīciju veidoja gan Projektu atlases konkursā Starptautiskais jaunā teātra festivāls “Homo Novus” u.c.
atbalstītie projekti, gan LMA “Radošo projektu darbnīcā” Jau devīto gadu norisinājās oriģināla mākslas aktivitāte pilsētvidē
izstrādātie projekti, gan sadarbības partneru veidoti projekti – – vides objektu festivāls “Ziemassvētku egļu ceļš 2018”. Festivāla
kopskaitā 41 vides mākslas projekts. Festivālu papildināja ekspozīciju veidoja gan Projektu atlases konkursā atbalstītie
dažādi atbilstošas tematikas pilotprojekti un aktivitātes gan projekti, gan Latvijas Mākslas akadēmijas “Radošo projektu
Rīgas centrā, gan apkaimēs Ziemassvētku laikā, un iesaistot darbnīcā” izstrādātie projekti, gan sadarbības partneru veidoti
festivāla realizēšanā radošo sabiedrību.
projekti – kopskaitā 38 vides mākslas projekti, tā veicinot
Vienu no galvaspilsētas centrālajām eglēm – “Baltā”, Doma oriģinālu dekoratīvu vides objektu projektu īstenošanu gan Rīgas
laukumā, rotāt uzticēja Rīgas mākslas skolu audzēkņiem. centrā, gan apkaimēs Ziemassvētku laikā, un iesaistot Festivāla
Vairāk nekā 100 audzēkņi izgatavoja unikālus telpiskus realizēšanā radošo sabiedrību.
gaismas dekorus, plānā plastikātā izgrieztas sniegpārslas –
ziedus.
Turpinājās veiksmīga sadarbība ar LMA. Vides objektu
festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš 2017” konceptuālā ideja un
projektu izstrādes un realizēšanas tehniskā specifikācija tika
iekļauta LMA mācību procesā – izvēles studiju kursā “Radošo
projektu darbnīca”, kas pieejama visu nodaļu bakalaura un
maģistra programmu studentiem. Studentu uzdevums bija
radīt pilnīgi jaunu pilsētvides objektu projektus kā pilsētvides
estētiskā dizaina objektus. Mācību process rezultējās ar
studentu māksliniecisko ideju metu konkursu, kurā
realizēšanai pilsētvidē tika atlasīti seši projekti.
U3.5. Veicināt amatiermākslas kolektīvu darbību un iedzīvotāju iesaisti tajos
Pastāvīgi
RD IKSD organizē atklātus kultūras projektu konkursus ar Rīgā dzīvojoši tautību un to pārstāvošo māksliniecisko kolektīvu
mērķi veicināt dažādu sabiedrības grupu iesaistīšanos un lielkoncerti uz Origo Summerstage skatuves stacijas laukumā.
sadarbību kultūras pasākumu veidošanā un realizācijā, kā arī Vairāk nekā 40 dažādu māksliniecisko vienību pulcēja ap 18 000
sniegt
ievērojamu
atbalstu
nacionālās
identitātes apmeklētāju triju dienu garumā.
saglabāšanā.
RD IKSD finansē kultūras pasākumus dažādu atklātu konkursu
veidā, kuros piedalīties un pretendēt uz finansējuma
saņemšanu var jebkura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta NVO,
pašvaldības un valsts iestāde vai institūcija, komersants vai
fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Konkursos
piedalās arī Latvijā dzīvojošo tautību Nacionālo biedrību
mākslinieciskie kolektīvi – kori, vokālie un deju ansambļi.
Pastāvīgi
Nodrošināti daudzveidīgi kultūras pasākumi apkaimēs, Atbalstīta 29 tautas lietišķās mākslas studiju un to meistaru –
piemēram, tradicionālie Līgo svētki, Rīgas svētku un amatnieku darbība Rīgā, nodrošinot studiju vadītāju atalgojumu.
Miķeļdienas gadatirgi, kuros piedalās lietišķās mākslas Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu 26 tautas lietišķās mākslas
meistari, amatnieki un vietējie uzņēmēji.
studijām nodrošinātas darbnīcu telpas, iegādāts darba inventārs
Izpildes termiņš
vai periods
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mantojuma

3.6.1.

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

RD IKSD

3.6.2.

Jauno ideju, mākslas un dizaina

RPA “Rīgas pieminekļu

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Tautas lietišķās mākslas studiju darbība tiek atbalstīta, un materiāli.
nodrošinot telpas, studijas vadītāja atalgošanu un daļēju
darba rīku un materiālu iegādi.
U3.6. Veicināt esošo kultūras vērtību saglabāšanu un jaunu radīšanu
Pastāvīgi
Realizēts “Svētku noformējuma, vides objektu/instalāciju Nodrošināta 9. Vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš
māksliniecisko ideju skiču un to realizēšanas tehnisko 2018” projektu atlases konkursa norise. Iesniegti 28 projekti.
risinājumu projektu atlases konkurss”. Iesniegti 25 Pilsētas svētku noformējuma Mākslinieciskā padome godalgoja
piedāvājumi, godalgoti 7 piedāvājumi.
un realizēšanai izvirzīja 13 piedāvājumus.
Realizēts 8.Vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš Nodrošināta Svētku noformējuma, vides objektu/instalāciju
2017” projektu atlases konkurss. Iesniegti 29 projekti, māksliniecisko ideju skiču un to realizēšanas tehnisko risinājumu
godalgoti 9 piedāvājumi.
projektu atlases konkursa norise. Iesniegti 25 projektu
Realizēts tematiskais svētku noformējums pilsētā 3.Eiropas piedāvājumi. Pilsētas svētku noformējuma Mākslinieciskā
koru olimpiādes un Nāciju Grand Prix Rīga 2017 pasākumu padome realizēšanai izvirzīja 6 piedāvājumus.
Nodrošināta Ziemassvētku egļu noformējuma māksliniecisko
laikā. Notika sadarbība ar LMA.
Sadarbībā ar nodibinājumu “Rietumu bankas labdarības ideju skiču un to realizēšanas tehnisko risinājumu projektu
fonds” (projektu konkursā saņemts mērķa ziedojums) atlases konkursa norise. Iesniegti 20 projekti, realizēšanai
izveidots un Rātslaukumā uzstādīts mākslinieku Kārļa Alaiņa izvirzīja 3 piedāvājumus.
un Visvalža Asara veidotais vides mākslas objekts pirmās Nodrošināta XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
Ziemassvētku egles greznošanas faktam – EGLE.
pilsētas svētku noformējuma, svētku tematikas lielformāta vides
2017.gadā pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros objektu/ instalāciju un citu māksliniecisko ideju skiču un to
tika pabeigta lielformāta mobilā informācijas stenda ar LED realizēšanas tehnisko risinājumu projektu atlases konkursa
profilu gaismojumu izgatavošana un uzstādīšana Vērmanes norise. Iesniegti 4 projekti, realizēšanai izvirzīja 2 piedāvājumus.
Nodrošināta Latvijas valsts simtgades svinību Rīgas pilsētas
dārzā.
2017.gada sākumā noslēdzās “Skatlogu, ēku fasāžu un programmas pilsētas svētku noformējuma, svētku tematikas
priekšlaukumu noformējuma konkurss “Ziemassvētki lielformāta vides objektu/ instalāciju un citu māksliniecisko ideju
skiču un to realizēšanas tehnisko risinājumu projektu atlases
2016”. Tika vērtēti 32 pieteikumi, piešķirtas 12 godalgas.
konkursa norise. Konkursā iesniegti 10 projekti, realizēšanai
izvirzīja 5 piedāvājumus.
2018.gadā pilsētvidē svētku noformējums tika nodrošināts
sekojošiem svētkiem un norisēm: Latvijas valsts simtgadei;
Starptautiskajai sieviešu dienai; Lieldienām; Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienai;
Vasaras saulgriežiem – Līgo dienai, iekļaujot Starptautisko
folkloras festivālu "Baltica 2018"; XXVI Vispārējiem latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkiem; Rīgas svētkiem; Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai un Ziemassvētkiem/ Jaungads.
Realizēts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas tradicionālais
mākslinieciskais vides noformējums “Ugunsnoformējums” ar
dzīvo uguni Bastejkalnā, Pilsētas kanāla apstādījumos un citur
pilsētā: “Uguns stabi ar latvju rakstiem”, “Latvju cimdi”
Bastejkalnā, “Ugunsziedi” un “Plūstošie raksti” pilsētas kanālā pie
Bastejkalna, “Rudens ogles” Jēkaba laukumā.
Pabeigta informācijas stendu tīklojuma izveide pilsētas centrā un
apkaimēs, svētku tematikas plakātu eksponēšanai – pilsētā tika
uzstādīti 14 jauna dizaina lielformāta mobilie informācijas stendi.
2017. – pastāvīgi
Jauno mākslas un dizaina vērtību integrācija pilsētvidē, tā Jauno mākslas un dizaina vērtību integrācija pilsētvidē, tā radot
Izpildes termiņš
vai periods
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vērtību, kas palikušas pastāvīgi
pilsētvidē pēc dažādu festivālu un
pilsētas svētku norisēm, uzturēšana,
aprūpe

aģentūra”

3.7.1.

Latviešu tradicionālo amatu prasmju
saglabāšana, uzturēšana un apguve
uz materiālā un nemateriālā kultūras
mantojuma bāzes

RD IKSD

3.8.1.

Kultūras
realizēšana

RD IKSD

projektu

konkursu

Izpildes raksturojums

Izpildes termiņš
vai periods

2017.gads
radot sakārtotu pilsētvidi.

U3.7. Veicināt iedzīvotāju radošumu un radošu brīvā laika pavadīšanu
Pastāvīgi
Nodrošināta VEF Kultūras pils, kultūras un tautas mākslas
centra “Ritums”, Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāžu
apvienības struktūrvienību aprūpē esošo tautas lietišķās
mākslas studiju darbība, izstāžu rīkošana, dalība Latvijas
Nacionālā kultūras centra rīkotajā akcijā “Satiec savu
Meistaru”, kā arī notika nemateriālā kultūras mantojuma
sarakstā iekļaujamo kultūras mantojuma vērtību apzināšana.

Pastāvīgi

U3.8. Atbalstīt kultūras projektu realizāciju
RD IKSD organizēto kultūras projektu un pasākumu konkursu
mērķis ir nodrošināt mākslinieciski kvalitatīvu un
daudzveidīgu kultūras pakalpojumu piedāvājumu pilsētas
kultūras iestādēs, koncertzālēs un pilsētvidē.
2017.gadā tika atbalstīti 434 projekti, t.sk.:
 Rīgas festivālu mērķprogrammā tika atbalstīti
32 festivālu projekti;
 RD kultūras projektu finansēšanas konkursā atbalstīts
121 projekts;
 tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursā
atbalstīti 144 projekti.
 kultūras pasākumu finansēšanas konkursā atbalstīti 123
projekti;
 gaismas festivāla “Staro Rīga” projektu un ideju
finansēšanas konkursā atbalstīti 14 projekti.
Realizēti svētku noformējumi: Starptautiskajai sieviešu dienai,
Lieldienām, LR Neatkarības atjaunošanas dienai, Līgo
svētkiem, Rīgas svētkiem, LR proklamēšanas dienai,
Ziemassvētkiem/Jaungadam.
Realizēts “Svētku noformējuma, vides objektu/instalāciju
māksliniecisko ideju skiču un to realizēšanas tehnisko
risinājumu projektu atlases konkurss”. Iesniegti 25
piedāvājumi, godalgoti 7 piedāvājumi.
Realizēts 8. Vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš
2017” projektu atlases konkurss. Iesniegti 29 projekti,
godalgoti 9 piedāvājumi. Festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš
2017” ekspozīciju veidoja kopskaitā 41 vides mākslas projekts
gan Rīgas centrā, gan apkaimēs Ziemassvētku laikā, un
iesaistot festivāla realizēšanā radošo sabiedrību.
Realizēts tematiskais svētku noformējums pilsētā 3.Eiropas
koru olimpiādes un Nāciju Grand Prix Rīga 2017 pasākumu
laikā. Vienlaikus notika sadarbība ar LMA. Pilsētvides

2018.gads
sakārtotu pilsētvidi.

Nodrošināta Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu 26 tautas lietišķās
mākslas studiju darbība, prasmju apguve un saglabāšana, izstāžu
rīkošana, dalība Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanas pasākumā “Satiec savu meistaru”, Pašdarināto
tērpu skatē “Radošais nemiers” un citos Latvijas Nacionālā
kultūras centra rīkotajos tautas lietišķās mākslas pasākumos.
Nodrošinātas darbnīcu telpas, iegādāts darba inventārs un
materiāli.
RD IKSD organizēto kultūras projektu un pasākumu konkursu
mērķis ir nodrošināt mākslinieciski kvalitatīvu un daudzveidīgu
kultūras pakalpojumu piedāvājumu kultūras iestādēs,
koncertzālēs un pilsētvidē pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.
2018.gadā organizēti seši kultūras projektu finansēšanas
konkursi. Tajos tika iesniegts un izskatīts 801 projektu
pieteikums, no tiem atbalstīti 437 projekti, t.sk.:
- Rīgas festivālu mērķprogrammā tika atbalstīti 32 festivālu
projekti;
- Kultūras projektu finansēšanas konkursā tika iesniegti 275
projektu pieteikumi, atbalstīti 132, no tiem pa nozarēm:
mūzika - 35, deja - 10, teātris - 9, vizuālā māksla - 14,
audiovizuālā māksla - 10, muzeju darbība - 6, grāmatniecība
- 15, pilsētas kultūrvide - 7, starpdisciplinārie projekti - 26.
Kultūras pasākumu finansēšanas konkursā no Rīgas pilsētas
kultūras stratēģijas programmas finansēti 43 projekti;
- tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursā tika
atbalstīts 121 projekts;
- kultūras pasākumu finansēšanas konkursā atbalstīti
137 projekti;
- gaismas festivāla “Staro Rīga 2018” projektu finansēšanas
konkursā tika atbalstīti 15 projekti;
- gaismas festivāla "Staro Rīga 2018" starptautiskās
programmas projektu finansēšanas slēgtajā konkursā tika
izskatīti un atbalstīti 7 projektu pieteikumi, no kuriem viens
netika īstenots.
Konkursā “Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai
veltīta muzikāla gaismas uzveduma koncepcijas izstrādes grupa”
ar komisijas lēmumu 06.02.2018. atbalstīja biedrības “Staro 100”
iesniegto piedāvājumu “Saules mūžs”.
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

2017.-2018.

3.8.2.

Kultūras iespiedmateriālu izstrādāšana

ZI

3.9.1.

Skolu
u.c.
pašvaldības
telpu
izmantošana arī kultūras vajadzībām

RD IKSD
(sadarbībā ar
izpilddirekcijām)

U3.9. Īstenot
2017. – pastāvīgi

AI
PI

ZI

3.9.2.

Sadarbības īstenošana
kultūras
institūcijām
pakalpojumu pieejamībai

ar

valsts
kultūras

3.9.3.

Sadarbības īstenošana pieminekļu
uzturēšanas un attīstības jomā

RD IKSD

2017. – pastāvīgi

RPA “Rīgas pieminekļu
aģentūra”

2017. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
noformējuma projektu izstrāde bija iekļauta LMA mācību
procesā, izvēles studiju kursā “Radošo projektu darbnīca”
profesores Ingunas Eleres vadībā tapa vides mākslas projekti,
kas tika īstenoti pilsētvidē – “Gaiļi” (autore Ivanda Kārkliņa)
un “WI-FI koris” (autore Asnāte Balode).
Sadarbībā ar Latvijas vēstures institūta apgādu sagatavots un Izdota A.Caunes grāmata “Rīga laikmeta griežos” 1000
rediģēts A.Caunes grāmatas “Rīga laikmeta griežos” eksemplāri.
manuskripts.
aktīvu pašvaldības sadarbību kultūrvides attīstībai
Nodrošinot valstiski noteikto Dziesmu un deju svētku Pašvaldības dibinātiem amatiermākslas kolektīviem, kuriem
procesu, pašvaldības dibinātiem amatiermākslas kolektīviem, nepietiek mēģinājumu telpas pašvaldības kultūras centros,
kuriem nepietiek mēģinājumu telpas pašvaldības kultūras mēģinājumu telpas tiek nodrošinātas pašvaldības izglītības
centros, mēģinājumu telpas tiek nodrošinātas pašvaldības iestādēs.
izglītības iestādēs.
Dažādu kultūras aktivitāšu mēģinājumiem, izrādēm, koncertiem,
izstādēm un citiem pasākumiem pieejamas NVO nama telpas.
Pastāvīgi dažāda veida pasākumiem (AI telpas, koka ēku Pastāvīgi dažāda veida pasākumiem (izpilddirekcijas telpas,
renovācijas centra “KOKA Rīga” telpas Krāsotāju ielā 12).
Krāsotāju ielas 12 ‘’KOKA Rīga’’ telpas).
Pārdaugavas svētki “Es esmu Pārdaugava” – ikgadējs Pārdaugavas svētki - ikgadējs Arkādijas parkā, Uzvaras parka
pasākums Arkādijas parkā, pie Māras dīķa, Uzvaras parkā, aktīvās atpūtas zonā, pie Māras dīķa, Katoļu ģimnāzijas telpās un
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, muzejos un tuvējās skolās.
pagalmā.
PI un Ojāra Vācieša fonda jaunrades konkurss Pārdaugavas Pārdaugavas izpilddirekcijas un Ojāra Vācieša fonda ikgadējs
mācību iestāžu audzēkņiem.
jauniešu literārās jaunrades konkurss Ojāra Vācieša muzejā.
ZI telpās organizētas 12 mākslas un foto darbu izstādes un ZI telpās organizētas 10 mākslas un foto darbu izstādes un
tikšanās ar māksliniekiem.
tikšanās ar māksliniekiem.
Juglas filiālbibliotēkā organizētas divas Latvijas simtgadei Juglas filiālbibliotēkā organizētas 3 tikšanās ar ar ievērojamām
veltītās mākslas izstādes, tikšanās ar māksliniekiem un divas personībām (I.Briķi, A.Kantāni-Ziedoni, A.Adermani).
tikšanās ar ievērojamām personībām.
Turpinājās sadarbība ar LMA – pilsētvides noformējuma Turpinājās veiksmīga sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju.
projektu izstrāde bija iekļauta LMA mācību procesā, izvēles Vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš 2018”
studiju kursā “Radošo projektu darbnīca”.
konceptuālā ideja un projektu izstrādes un realizēšanas tehniskā
specifikācija tika iekļauta LMA mācību procesā – izvēles studiju
kursā “Radošo projektu darbnīca”, kas pieejama visu nodaļu
bakalaura un maģistra programmu studentiem. Studentu
uzdevums bija radīt pilnīgi jaunu pilsētvides objektu projektus.
Mācību process rezultējās ar studentu māksliniecisko ideju metu
konkursu, kurā realizēšanai pilsētvidē tika atlasīti 6 projekti.
Kā vienu no nozīmīgāko sadarbību var minēt LR Kultūras
ministriju dažādu projektu īstenošanā, t.sk. Latvija valsts
simtgades programmas projektus, XXVI Vispārējos latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkus u.c.
Sadarbība ar:
Sadarbība ar:
LR KM un LR Aizsardzības ministriju.
LR Kultūras ministriju un LR Aizsardzības ministriju.
pašvaldības institūcijām Rīgā un citās Latvijas pilsētās.
pašvaldības institūcijām Rīgā un citās Latvijas pilsētās.
Sanktpēterburgas, Viļņas, Tallinas un Maskavas
Sanktpēterburgas, Viļņas, Tallinas un Maskavas
pašvaldībām u.c.
pašvaldībām u.c.
Publisko pasākumu uzraudzība pie Brīvības pieminekļa.
Publisko pasākumu uzraudzība pie Brīvības pieminekļa.
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4.1.1.

Atbalsta
sniegšana
pilsoniskās
sabiedrības aktivitātēm, kas stiprina
sadarbību un savstarpēju sapratni
starp dažādām paaudzēm, etniskajām
un interešu grupām, teritorijām, īpaši
sabiedriski
neaktīvo
iedzīvotāju
iesaistīšana, t.sk. brīvprātīgā darba
aktivitātes, kopienu attīstība un
līdzdalība politikas veidošanā

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Būvvalde
Būvvaldes pārstāve darbojas RD Pieminekļu padomes sastāvā Būvvaldes pārstāve darbojas RD Pieminekļu padomes sastāvā – regulāri piedalās Pieminekļu padomes sēdēs, kā arī regulāri piedalās Pieminekļu padomes sēdēs, kā arī pieminekļu
maketēšanas procesā dabā.
pieminekļu maketēšanas procesā dabā.
Pēc Pieminekļu padomes pozitīva atzinuma saņemšanas Pēc Pieminekļu padomes pozitīva atzinuma saņemšanas
Būvvalde izskata un saskaņo pieminekļa, tēlniecības Būvvalde izskata un saskaņo pieminekļa, tēlniecības dekoratīvā
dekoratīvā veidojuma, piemiņas zīmes vai vides mākslas veidojuma, piemiņas zīmes vai vides mākslas objekta
objekta uzstādīšanas projektu. Ja objekts plānots RVC, tā uzstādīšanas projektu. Ja objekts plānots RVC, tā aizsardzības
aizsardzības zonā vai citā valsts aizsargājamo kultūras zonā vai citā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā
pieminekļu sarakstā iekļautā objektā, Būvvalde jautājumu iekļautā objektā, Būvvalde jautājumu virza izskatīšanai arī RVC
virza izskatīšanai arī RVC saglabāšanas un attīstības padomē saglabāšanas un attīstības padomē un Valsts kultūras pieminekļu
un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.
aizsardzības inspekcijā.
Būvvalde konsultē interesentus par procedūru, kādā kārtībā Būvvalde konsultē interesentus par procedūru, kādā kārtībā
risināmi jautājumi par pieminekļu vai vides mākslas objektu risināmi jautājumi par pieminekļu vai vides mākslas objektu
uzstādīšanu Rīgā.
uzstādīšanu Rīgā.
RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
U4.1. Veicināt nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbībā (t.sk. brīvprātīgā darbā)
RD IKSD
Pastāvīgi
Tiek turpināta projektu konkursu organizēšana gan NVO, gan RD
Tiek organizēti vairāki projektu konkursi gan NVO, gan RD
pakļautības iestādēm, sabiedrības integrācijas, brīvprātīgā darba,
pakļautības iestādēm, sabiedrības integrācijas, brīvprātīgā
kā arī konkurss apkaimju iniciatīvu atbalstam.
darba, kā arī konkurss apkaimju iniciatīvu atbalstam. Kopumā
Kopumā 2018.gadā atbalstīta 78 projektu īstenošana. No tiem
2017.gadā atbalstīta 88 projektu īstenošana. No tiem
6 projekti atbalstīti konkursa ietvaros RD IKSD un RD LD padotībā
7 projekti atbalstīti konkursa ietvaros RD IKSD un RD LD
esošo iestāžu brīvprātīgā darba programmu finansiāla atbalsta
padotībā esošo iestāžu brīvprātīgā darba programmu
saņemšanai.
finansiāla atbalsta saņemšanai.
Nodrošināta NVO nama darbība, sniedzot iespējas izmantot
Nodrošināta NVO nama darbība, sniedzot iespējas izmantot
telpas un aprīkojumu NVO informatīviem, kultūras un
telpas un aprīkojumu NVO informatīviem, kultūras un
izglītojošajiem pasākumiem vairāk kā 225 NVO, kā arī
izglītojošajiem pasākumiem, kā arī administratīvajam darbam.
administratīvajam darbam. NVO namā tiek organizētas
NVO namā tiek organizētas informatīvas un izglītojošas
informatīvas un izglītojošas aktivitātes, kā arī sniegtas
aktivitātes, kā arī sniegtas konsultācijas NVO kapacitātes
konsultācijas NVO kapacitātes stiprināšanai. To apmeklējuši 39
stiprināšanai.
tūkstoši rīdzinieku. Izdoti 11 ikmēneša elektroniskie izdevumi
NVO nams 2017.gadā noorganizēja 52 pasākumus, t.sk.
“NVO nama ziņas”. Izveidota informācijas apmaiņas datu bāze
37 informatīvi izglītojošus seminārus NVO aktuālajos
(vairāk kā 1000 adresēm).
jautājumos, 3 NVO tīklošanās pasākumus, 2 NVO pieredzes
NVO nams 2018.gadā noorganizēja 48 pasākumus, t.sk.
apmaiņas pasākumus, kā arī 10 izstādes. Savukārt NVO namu
40 informatīvi izglītojošus seminārus NVO aktuālajos jautājumos,
administratīvajam darbam, semināru, apmācību, radošu
4 NVO tīklošanās pasākumus, 2 NVO pieredzes apmaiņas
nodarbību organizēšanai, dažādu mākslinieciskās pašdarbības
pasākumus, kā arī 9 izstādes, t.sk. NVO veidoto izstādi Latvijas
kolektīvu un grupu mēģinājumiem u.c. aktivitātēm regulāri
100-gadei. Namā notikušajos biedrību organizētajās aktivitātēs
izmantojušas 191 sabiedrības integrācijas jomās darbojošās
kopā bijuši 38 926 cilvēki. NVO nama organizētajos pasākumos
NVO, organizējot vairāk nekā 2 600 dažāda mēroga un satura
kopā ir bijuši 654 apmeklētāji.
aktivitātes (koncerti, konferences, forumi, festivāli, semināri,
Vidēji gada laikā sniegtas 700 konsultācijas NVO pārstāvjiem un
mākslinieciskās pašdarbības mēģinājumi utt.).
nama apmeklētājiem.
2016.gadā uzsākts jauns projektu konkurss skolēniem
2016.gadā uzsāktā projektu konkursa skolēniem “Saliedēti
“Saliedēti dažādībā”, kura ietvaros 2017.gadā skolēnu
dažādībā” ietvaros, 2018.gadā skolēnu komandas īstenoja 3
komandas īstenoja piecas projektu idejas.
projektu idejas.
Nodrošināta līdzdalība Vislatvijas akcijā “Gada brīvprātīgais”
Nodrošināta līdzdalība Vislatvijas akcijā “Gada brīvprātīgais” un
un Rīgas brīvprātīgo godināšanas pasākums.
Rīgas brīvprātīgo godināšanas pasākums.

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods
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Atbildīgie izpildītāji

RD LD

4.2.1.

Saistošas latviešu valodas mācīšanas
nodrošināšana

4.2.2.

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

4.3.1.

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

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads

2018.gads
2018. gadā tika organizēti 3 mazie iedzīvotāju forumi, lai
veicinātu iedzīvotāju līdzdalību savās apkaimēs un pilsētā
kopumā.
Aktivitātes ietvaros veiktas šādas darbības:
Notikušas 4 nometnes līdzatkarīgām personām;
Notikušas 39 Nometnes/pārgājieni bērniem un jauniešiem
no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm veicinot šo
personu psiholoģisko veselību;
Nodrošināta senioru zvanu centra darbība. Senioru zvanu
centrā katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 14:00
darbojas viens līdz trīs brīvprātīgie seniori (zvanu centrā
kopā nodarbināti aptuveni 30 seniori), atbildot uz citu
senioru zvaniem un sniedzot konsultācijas par dažādām
aktualitātēm, kas notiek Rīgas pilsētas pašvaldībā, vai
vienkārši uzklausot tos un palīdzot atrast domubiedrus.
2018.gadā saņemti 596 zvani.

Nodrošināta senioru zvanu centra darbība.
Senioru zvanu centrā katru darba dienu no plkst.10.00 līdz
14.00 darbojas trīs brīvprātīgie seniori (zvanu centrā kopā
nodarbināti 30 seniori), atbildot uz citu senioru zvaniem un
sniedzot konsultācijas par dažādām aktualitātēm, kas notiek
Rīgas pilsētas pašvaldībā, vai vienkārši uzklausot tos un
palīdzot atrast domubiedrus.
2017.gadā iesaistījušies aptuveni 50 brīvprātīgie, kuri
saņēmuši/veikuši aptuveni 1 400 zvanus.
Notikušas divas nometnes līdzatkarīgajām personām.
Notikušas 10 nometnes/pārgājieni bērniem no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm šo bērnu garīgās veselības
veicināšanai.
Novadītas 19 veselīga uztura apmācības DC apmeklētājiem.
Novadīta 21 veselīga uztura apmācība BJC mītošajām
personām.
Notikušas 24 veselības veicināšanas nodarbības vecāka
gadagājuma sievietēm.
U4.2. Veicināt sabiedrības integrācijas procesu, t.sk. attīstīt starpkultūru dialogu un veicināt iecietību
RD IKSD
Pastāvīgi
Turpināta projektu konkursa “Latviešu valodas apguves kursu
organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem Tika turpināta projektu konkursa „Latviešu valodas apguves kursu
2016.-2018.gadam” ietvaros atbalstīto projektu īstenošana. organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem 2016. –
Tika īstenoti 8 projekti. 2017.gadā latviešu valodas kursus 2018. gadam” ietvaros atbalstīto projektu īstenošana. Tika
pabeidza 1 231 kursants.
īstenoti 8 projekti.
Papildus tam tika nodrošināti latviešu valodas kursi PII Kursus pabeidza 1217 kursanti.
darbiniekiem profesionālo pienākumu veikšanai Rīgas pilsētā, Papildus tam tika nodrošināti latviešu valodas kursi pašvaldības
nodrošinot iespēju īstenot mācību programmu valsts valodā pedagogiem, kuri īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu,
vai pārēju uz mācību procesu bilingvāli. Apmācīti apmācīti 195 kursanti.
210 kursanti.
RD IKSD
Pastāvīgi
Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā biedrību,
biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju un RD nodibinājumu un reliģisku organizāciju un Rīgas domes padotībā
padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas projektu esošo iestāžu sabiedrības integrācijas projektu finansiāla atbalsta
finansiāla atbalsta saņemšanai iecietības veicināšanas un saņemšanai iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas
jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā – pavisam kopā novēršanas jomā - pavisam kopā atbalstīti 11 projekti.
atbalstīti 14 projekti.
U4.3. Organizēt skaidrojošas, informatīvas un atbalsta aktivitātes jauniebraucējiem
RD IKSD
Pastāvīgi
Turpinājās darbs pie projekta “AMITIE CODE” īstenošanas. Noslēdzās projekts “Uzņemošās pilsētas” (Arrival cities), tika
Organizētas apmācības Rīgas skolu pedagogiem un skolēniem izstrādāts vietējais rīcības plāns par jauniebraucēju integrāciju
par migrācijas, cilvēktiesību un attīstības jautājumiem, kā arī Rīgā.
tika veikta situācijas izpēte par jauniebraucēju bērnu
iekļaušanos Rīgas vispārizglītojošajās mācību iestādēs.
Turpinājās projekts “Uzņemošās pilsētas” (Arrival Cities),
organizēti darba semināri par imigrantu integrāciju darba
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Atbildīgie izpildītāji

par jauniebraucējiem un kultūras
dažādību

4.4.1.

Dažādu sociālo grupu sociālās
iekļaušanas veicināšana un jaunu
prasmju apgūšana un attīstīšana,
izglītošana veselības veicināšanas un
slimību profilakses jautājumos

RD IKSD

RD LD

4.5.1.

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

RD LD

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
tirgū, uzņemšanas pakalpojumiem bēgļiem un izglītības
pakalpojumiem migrantiem un bēgļiem un izstrādāts vietējais
rīcības plāns par jauniebraucēju integrāciju Rīgā.
U4.4. Nodrošināt sociālo iekļaušanu dažādām sabiedrības grupām
Pastāvīgi
Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā biedrību,
biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju un RD nodibinājumu un reliģisku organizāciju un Rīgas domes padotībā
padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas projektu esošo iestāžu sabiedrības integrācijas projektu finansiāla atbalsta
finansiāla atbalsta saņemšanai sociālās integrācijas saņemšanai sociālās integrācijas veicināšanas nodrošināšanas
veicināšanas nodrošināšanas jomā – pavisam kopā atbalstīti jomā - pavisam kopā atbalstīti 18 projekti.
12 projekti.

Izpildes termiņš
vai periods

Notikušas piecas radošās darbnīcas un divas lekcijas vecāka
gadagājuma cilvēku psihoemocionālās veselības veicināšanai.

U4.5. Atbalstīt ģimenes un ģimenes vērtības
2017.-2019.
Novadītas 53 vecāku sapulces “Ģimenes attiecību
stiprināšana” izglītības iestādēs 5.-12.klašu skolēnu vecākiem
par vecumposmu attīstības, attīstības krīzes un atkarību
jautājumiem.
Novadītas 8 vecāku sapulces “Kā palīdzēt attīstīties bērniem
ar koncentrēšanās grūtībām”.
Novadītas 10 vecāku sapulces “Jauno tehnoloģiju iespējas
teorijā un praksē” par bērnu drošību izmantojot jaunās
tehnoloģijas.
Novadītas 2 vecāku grupas (20 nodarbības) programmas
“Bērna emocionālā audzināšana” ietvaros (izņemot RSD
klientus).
Informatīva materiāla – grāmatas “Mūsu bērns”, par bērna
aprūpi un veselību ietekmējošiem faktoriem un to profilaksi
izdošana un nogādāšana Rīgas Dzimtsarakstu nodaļām –
9 300 eksemplāru.
Nodrošināts mediācijas pakalpojums RSD klientiem, kuriem ir
RSD nosūtījums (notikušas 106 konsultācijas).
Īstenota apmācību programma vecākiem mīlestības
pedagoģijā “Mīlestības terapija manam bērnam un man”
(2 grupas, 20 nodarbības).
Notikušas nodarbības izglītības iestādēs pirmsskolas un 1.4.klašu audzēkņu vecākiem (vecāku sapulces) par bērnu
psihoemocionālo attīstību un drošas, atbalstošas vides
veidošanas veicināšanu bērnu attīstībai – notikušas 76 vecāku
sapulces.

Notikušas 4 radošās darbnīcas un 2 lekcijas vecāka gadagājuma
cilvēku psihoemocionālās veselības veicināšanai;
Notikusi 1 nometne (izdzīvošanas nometne) zēniem no RP Bērnu
un jauniešu centra;
Notikusi 1 nometne bērniem un jauniešiem no RP Bērnu un
jauniešu centra.
Notikusi 1 nometne bērniem ar invaliditāti un viņu pavadoņiem.

Īstenota apmācību programma vecākiem mīlestības pedagoģijā
“Mīlestības terapija manam bērnam un man” (3 grupas,
30 nodarbības).
Notikušas nodarbības (vecāku sapulces) izglītības iestādēs
pirmsskolas un 1.-4.klašu audzēkņu vecākiem par bērnu
psihoemocionālo attīstību un drošas, atbalstošas vides
veidošanas veicināšanu bērnu attīstībai (notikušas 130 vecāku
sapulces).
Novadītas 5 vecāku grupas (55 nodarbības) programmas “Bērna
emocionālā audzināšana” ietvaros (izņemot RSD klientus).
Notikušas nodarbības topošajiem vecākiem “Pāru attiecību
stiprināšana, sekmējot tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un
audzināšanā, veicinot veselīgu ģimeņu ilgtspēju un bērnu
emocionālo veselību”.
Notikušas 53 mediācijas konsultācijas RSD klientiem, kuriem ir
RSD.
Novadītas 23 vecāku sapulces “Jauno tehnoloģiju iespējas teorijā
un praksē” par bērnu drošību izmantojot jaunās tehnoloģijas.
Novadītas 47 vecāku sapulces “Ģimenes attiecību stiprināšana”
izglītības iestādēs 1.-9.klašu skolēnu vecākiem par vecumposmu
attīstības, attīstības krīzes un atkarību jautājumiem.
Notikušas nodarbības vecākiem par pirmās palīdzības sniegšanu
bērniem, 8 nodarbības PII (skat. arī 6.2.2.punktu).
Sagatavots
raksts
publicēšanai
mājas
lapā
www.veseligsridzinieks.lv par veselīgu uzturu sievietēm bērna
zīdīšanas laikā.
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4.5.2.

Jauniešu
neformālā
izglītošana
ģimenes vērtību stiprināšanai un
dzīves prasmju apguvei

Atbildīgie izpildītāji

RD LD
(sadarbībā ar RD IKSD;
RD LD un RD IKSD
padotībā esošajām
iestādēm; NVO)

Izpildes termiņš
vai periods

2017.-2019.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Notikušas nodarbības izglītības iestādēs pirmsskolas un 1.- Sagatavots
raksts
publicēšanai
mājas
lapā
4.klašu audzēkņu vecākiem (vecāku sapulces) par tēva lomu www.veseligsridzinieks.lv vecākiem par bērnu drošību internetā.
Notikušas 57 vingrošanas nodarbības jaunajiem vecākiem
bērna audzināšanā un attīstībā – notikušas 19 vecāku
ar mazuli;
sapulces.
Notikušas 689 zīdīšanas apmācības;
Notikušas nodarbības vecākiem par pirmās palīdzības
sniegšanu bērniem. 6 nodarbības norisinājās RCB
Notikušas 546 vingrošanas nodarbības grūtniecēm.
filiālbibliotēkās un 10 nodarbības PII (skat. arī 6.2.2.punktu).
Notikušas 394 zīdīšanas apmācības grūtniecēm un jaunajām
māmiņām.
Notikušas 50 apmācības par veselīgu uzturu grūtniecēm un
jaunajām māmiņām.
Notikušas 25 veselības veicināšanas nodarbības ģimenēm ar
bērniem par dažādām aktuālajām tēmām.
Notikušas 178 “Virssvara kabineta” epizodes bērniem,
iekļaujot ģimeņu izglītošanu.
Novadīti 526 izglītojoši pasākumi, t.sk. interaktīvas Novadītas lekcijas skolu jauniešiem (7.-9.kl. un 10.-12.kl. vecuma
nodarbības, diskusijas izglītības iestādēs, kurās piedalījās grupās) dzīves prasmju un izpratnes veicināšanai par savstarpējo
10 678 bērnu un jauniešu.
attiecību veidošanu un ģimenes vērtību stiprināšanu, 100 lekcijās
Apmācības veselības veicināšanā “Vienaudzis – vienaudzim”. piedalījušies 1923 skolēnu.
Piedalījās 28 jaunieši, notikušas 20 nodarbības. Apmācību Novadīti 373 izglītojoši pasākumi, t.sk. interaktīvas nodarbības,
beigās jaunieši devās apmācību izbraukuma nometnē, kurā diskusijas izglītības iestādēs, kurās piedalījās 5559 bērnu un
pilnveidoja savas līderu prasmes.
jauniešu.
Novadītas lekcijas skolu jauniešiem (7.-9.kl. un 10.-12.kl. Apmācības veselības veicināšanā “Vienaudzis – vienaudzim”.
vecuma grupās) dzīves prasmju un izpratnes veicināšanai par Piedalījās 35 jaunieši, notikušas 30 nodarbības. Apmācību beigās
savstarpējo attiecību veidošanu un ģimenes vērtību jaunieši devās apmācību izbraukuma nometnē, kurā pilnveidoja
stiprināšanu, 100 lekcijās piedalījušies 2 234 skolēnu.
savas līderu prasmes.
Novadītas 39 reproduktīvās veselības nodarbības 7.-9.klašu Izveidots video mācību materiāls 8. - 10. klašu skolēniem
meitenēm un 52 reproduktīvās veselības nodarbības 7.- “Pusaudzis – mūsdienās” . Video mācību materiālā tiek
9.klašu zēniem.
atspoguļoti dažādi dzīves notikumi, virzieni, kas palīdz veidot
Notikusi 1 nodarbība vispārizglītojošo skolu vecāko klašu un diskusiju ar jauniešiem par izvirzītiem mērķiem, vērtībām,
profesionālās izglītības iestāžu skolēniem par motivācijas grūtību pārvarēšanu, sasniegumiem.
veidošanu.
Notikušas 39 Interaktīvas forumteātra nodarbības bērnu un
Notikušas 75 interaktīvas forumteātra nodarbības bērnu un jauniešu garīgās veselības veicināšanai, samazinot mobinga
jauniešu garīgās veselības veicināšanai, samazinot mobinga izplatību.
izplatību.
Notikusi 31 nodarbība vispārizglītojošo skolu vecāko klašu un
Notikušas 119 nodarbības veselīga uztura programmas profesionālās izglītības iestāžu skolēniem.
bērniem ietvaros PII.
Sabiedrības integrācijas projektu konkursā atbalstīto projektu 2018.gadā jauniešu neformālās izglītošanas vērtību stiprināšana
ietvaros rīkotas aktivitātes, kurās piedalījās Rīgas iekļāvās
vairākos Latvijas valsts simtgades projektos,
vispārizglītojošo skolu skolēni. Sadarbībā ar RCB un tās piemēram:
filiālēm notika atbalsta pasākumi jaunajām māmiņām, kā arī
- festivālā skolēniem „No pagātnes uz nākotni: Rīgas skola,
tika stiprināta ģimenes loma mūsdienu sabiedrībā, attīstot
skolotāji un skolēni 100 gados un turpmāk”, kur piedalījās
Rīgas vispārējo izglītības iestāžu – sākumskolu, pamatskolu
skolēnu interesi par savas ģimenes vēsturi un ģimenes
tradīcijām.
un vidusskolu skolēni ar mērķi stiprināt piederību savai
klasei, skolai un pilsētai, izzinot savas skolas vēsturi vai
veidojot nākotnes skolas redzējumu;
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4.5.3.

Ikgadējo PVO dienu pasākumu
organizēšana, attīstot organizāciju un
dažādu
sabiedrisko
veidojumu
partnerības principu

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

RD LD

2017. – pastāvīgi

RD IKSD

4.5.4.

Speciālistu asistētu vecāku atbalsta
(pašpalīdzības) grupu attīstīšana
saistībā ar aktuāliem kopīgiem
problēmjautājumiem
vai
citas

RD LD
(sadarbībā ar RD IKSD;
RD LD un RD IKSD
padotībā esošajām

2017.-2019.

Izpildes raksturojums
2017.gads

RD LD piedalījās bērnu un jauniešu svētku pasākumā “Nāc un
piedalies” ar veselību veicinošu tēmu “Traumatisms”, kā arī
fonda “Mammām un tētiem” organizētajā pasākumā “Tēva
diena”, kuras laikā ikviens rīdzinieks tika aicināts veselīgi
pavingrot, izmērīt savu asinsspiedienu un saņemt
konsultācijas par veselīgu dzīvesveidu, kā arī kopā ar bērniem
uzspēlēt kādu no vides spēlēm. Pasaules Tuberkulozes dienas
ietvaros organizēts pasākums – Rīgas iedzīvotāju un mediju
informēšana par tuberkulozes slimības izplatību un
profilakses iespējām.
Dalība publiskajā veselības veicināšanas pasākumā “Veselīga
dzīvesveida diena” Lucavsalā.
Jūnija sākumā Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
atzīmēta ar plašu programmu, piemēram, bērniem veltīts
pasākums “Krāsainās rotaļas”, veiklības atrakcijas “Mazais
stiprinieks”, festivāls “Radi un iedvesmojies” Spīķeru kvartālā,
festivāls “Dari pats” Kalnciema kvartālā un drošības festivāls
“Piedzīvojuma vasara” Esplanādē.
Rīgas svētku programmas ietvaros notika vingrošana
ģimenēm ar bērniem “Rīga mostas svētkiem” Lucavsalas
atpūtas parkā un radošās darbnīcas “Doms bērniem 2017”
Rīgas Domā un Doma dārzā.
Gada nogalē Ziemassvētkos Rīgas Nacionālajā sporta manēžā
norisinājās ģimeņu sporta diena “Sportiskā eglīte”, kurā
ikviena ģimene varēja kopā pavadīt svētku brīvdienas.
Dalībnieki iesaistījās vairāk nekā 10 aizraujošās sportisko
uzdevumu aktivitātēs.
Īstenotas 8 izglītojošas atbalsta grupas (40 nodarbības)
vecākiem, kuru bērni uzsāk mācības pirmajā klasē.
Īstenota apmācību programma 2 vecāku grupām (16
nodarbības) “Vecāku kompetences stiprināšana bērnu un

2018.gads
- tarpdisciplināra mākslas izstādē „CILME/audums kā
koncepcija un materiāls Latvijas identitātē” un šī projekta
programmā tika iekļautas arī izglītojošas lekcijas, radošās
darbnīcas bērniem;
- jauniešu iniciatīvas projektā „Izglītības iestāžu teritoriju
apzaļumošana”, kura mērķis bija
veicināt bērnu un
jauniešu, viņu vecāku, pedagogu un skolēnu pašpārvaldes
līdzdalību savas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošanā
un piederības sajūtas radīšanā savai skolai, pilsētai un valstij;
jaunrades projektā grāmatas veidošanai „Mūsdienu latviešu
tautasdziesmas”. Projekts aicināja Rīgas bērnus un jauniešus
iesaistīties laikmetīgas dzejas sacerēšanā, darbus veidojot
latviešu tautasdziesmu formā un stilistikā, pierādot, ka latviešu
tautasdziesmu forma un stilistika nav tikai vēsturiska vērtība, bet
var kalpot arī kā jaunrades izpausme mūsdienās; u.c.
RD LD piedalījās fonda “Mammām un Tētiem” organizētajā
pasākumā “Tēva diena”, kuras laikā ikviens rīdzinieks tika aicināts
veselīgi pavingrot, izmērīt savu asinsspiedienu un saņemt
konsultācijas par veselīgu dzīvesveidu un noteikt savu cukura un
holesterīna līmeni asinīs. Pasaules Tuberkulozes dienas ietvaros
organizēts pasākums – Rīgas iedzīvotāju informēšana par
tuberkulozes slimības izplatību un profilakses iespējām.
RD LD piedalījās bērnu un jauniešu svētku pasākumā “Nāc un
piedalies” ar veselību veicinošu tēmu “Ģimene-drošības saliņa”.

2018.gadā kultūras pasākumu ietvaros realizēti 49 projekti tieši
bērnu mērķauditorijai. Kultūras pasākumi bērniem notika gan
tradicionālo kultūras pasākumu ietvaros – Lieldienu laikā, Mātes
dienā, Starptautiskajā ģimenes dienā, Starptautiskajā bērnu
aizsardzības dienā, gan Rīgas svētkos, kur ģimenes ar bērniem ir
galvenā svētku pasākumu mērķauditorija. Arī festivāli “Staro
Rīga” un “Ziemassvētku egļu ceļš” piesaista visplašāko auditoriju,
t.sk. ģimenes un bērnus.
Notikuši Rīgas Centrālās bibliotēkas projekti bērniem, piemēram,
informatīvi izglītojošais projekts “Literārās pastaigas”; bērnu
grāmatu izdevumu attīstība Latvijā – izstādē “100 grāmatas
bērniem” u.c.
Īstenotas arī dažādas sporta aktivitātes, piemēram, skriešanas
seriālos, nakts skrituļošanas pasākumā, velomaratonos, kur
atbilstošas distances tika izveidotas tieši bērniem.
Novadītas 5 izglītojošas atbalsta grupas (20 nodarbības)
vecākiem, kuru bērni uzsāk mācības pirmajā klasē.
Īstenota apmācību programma divām vecāku grupām (16
nodarbības) “Vecāku kompetences stiprināšana bērnu un
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informācijas
vecākiem

apmaiņas

Atbildīgie izpildītāji
iespējas

Izpildes termiņš
vai periods

iestādēm; NVO)

RD IKSD

4.5.5.

PII pedagogu izglītošana darbam ar
audzēkņu vecākiem

RD LD
(sadarbībā ar RD IKSD
un PII)

2017.-2019.

4.5.6.

Saistošo noteikumu par daudzbērnu
ģimeņu reģistrācijas kārtību Rīgas
pilsētas pašvaldībā izstrāde

RD LD
(sadarbībā ar RD IKSD;
RD FD; RD ITC;
RD MVD; RD ĪD; RSD;
Rīgas bāriņtiesu;
RP SIA “Rīgas
satiksme”)

2017.-2018.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
pusaudžu audzināšanā” (izņemot RSD klientus) un atbalsta pusaudžu audzināšanā” (izņemot RSD klientus).
grupa (3 nodarbības) konkrētu problēmsituāciju efektīvākai Notikušas 6 atbalsta grupas (48 nodarbības) vecākiem, kuri
risināšanai vecākiem “Vecāku klubs Rīgas skolēnu vecākiem”, bērnus audzina vieni vai atsevišķi no otra vecāka – izglītojošas
programmas “Atbalsta grupas “Resursi vecākiem, iespējas
kuri ir apguvuši minēto programmu.
Notikušas 6 atbalsta grupas (48 nodarbības) vecākiem, kuri bērniem”” nodrošināšanas ietvaros nepilnām ģimenēm un
bērnus audzina vieni vai atsevišķi no otra vecāka – izglītojošas papildus
atbalsta
grupas
(4 nodarbības)
konkrētu
programmas “Atbalsta grupas “Resursi vecākiem, iespējas problēmsituāciju efektīvākai risināšanai vecākiem, kuri ir
bērniem”” nodrošināšanas ietvaros nepilnām ģimenēm apguvuši iepriekšminēto programmu (izņemot RSD klientus).
(izņemot RSD klientus).
Turpinājās veiksmīga sadarbība ar valsts un pašvaldību Turpinājās veiksmīga sadarbība ar valsts un pašvaldību institūciju
institūciju speciālistiem saskaņā ar 2009.gadā noslēgto speciālistiem saskaņā ar 2009.gadā noslēgto sadarbības līgumu
sadarbības līgumu starp RD IKSD, RD LD, Rīgas Bāriņtiesu un starp RD IKSD, RD LD, Rīgas Bāriņtiesu un RPP. Līguma ietvaros
RPP. Līguma ietvaros speciālistu sadarbība ar institūcijām ir speciālistu sadarbība ar institūcijām ir notikusi 11 464 reizes.
RD IKSD speciālisti nodrošināja arī palīdzību 15 ģimenēm, kuras
notikusi 11 344 reizes.
RD IKSD speciālisti nodrošināja arī palīdzību 16 ģimenēm, saņēma bezmaksas ģimenes terapiju saistībā ar bērna
kuras saņēma bezmaksas ģimenes terapiju saistībā ar bērna disciplinēšanu un nopietnām bērna uzvedības problēmām, krīzi
disciplinēšanu un nopietnām bērna uzvedības problēmām, ģimenē, bērna depresiju, kā arī adaptācijas grūtībām.
Sniegtas konsultācijas vecākiem par atbalsta pasākumu
krīzi ģimenē, bērna depresiju, kā arī adaptācijas grūtībām.
Sadarbībā ar RD LD un SOS bērnu ciematu asociāciju tika ieteikšanu bērniem ar speciālajām vajadzībām un viņu veiksmīgai
noorganizētas divas vecāku efektivitātes grupas, kurās 38 iekļaušanai vispārizglītojošajās skolās.
vecāki mācījās saskarsmi ar saviem bērniem.
Sadarbībā ar RD LD un SOS bērnu ciematu asociāciju tika
noorganizētas vecāku efektivitātes grupas, kurās vecāki mācās
saskarsmi ar saviem bērniem.
Pēc RD LD izstrādātajām mācību programmām novadītas 2018.gadā turpinājās līdzdalība Latvijas SOS Bērnu ciematu
apmācības par 3 tēmām PII pedagogiem: “Mutes veselības asociācijas un RD LD projektā “Rīgas ģimeņu atbalsta
mācība pirmsskolas izglītības iestādēm”, “Veselīga uztura programma”, kurā iesaistītas 6 pirmsskolas izglītības iestādes un
paradumu vecināšana pirmsskolas vecuma bērniem”, izstrādāja kompleksu preventīvu programmu “Bērnam drošs un
draudzīgs bērnudārzs’’. Par pieteikto projektu “Bērnam drošs un
“Infekcijas slimību profilakse pirmsskolā”.
Līdzdalības turpināšana Latvijas SOS Bērnu ciematu draudzīgs bērnudārzs’’ sešas pašvaldības pirmsskolas izglītības
asociācijas un RD LD projektā “Rīgas ģimeņu atbalsta iestādes tika novērtētas un ieguva sertifikātu.
programma”, kurā iesaistītas 4 PII un izstrādāta kompleksā Projekts “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” tiek veidots kā
preventīva programma “Bērnam drošs un draudzīgs četru soļu programma. 2018.gadā programmā iesaistītas 40 Rīgas
bērnudārzs’’. Projekts “Bērniem drošs un draudzīgs pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes.
bērnudārzs” tiek veidots kā četru soļu programma. Pirmā soļa
– Džimbas drošības programmā “Džimbas 9 soļu drošības
programma”, 2017.gadā iesaistītas vēl 40 Rīgas pilsētas
pašvaldības PII.
1. 01.08.2017. stājās spēkā grozījumi RD saistošajos Saskaņā ar RD 23.05.2017. lēmumu Nr.5290 “Par Rīgas pilsētas
noteikumos Nr.89, kas noteica, ka atlaides sabiedriskajā pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru” 01.05.2018. uzsākta
transportā var saņemt abi daudzbērnu ģimenes vecāki, Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistra (Reģistrs)
kuru ģimenē ir 3-5 bērni. RP SIA “Rīgas satiksme” darbība. Ģimenes Reģistrā var reģistrēties, gan izmantojot eatlaides piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
pakalpojumu, gan klātienē. Uz 31.12.2018. Reģistrā bija
2. Tiek veidots daudzbērnu ģimenes reģistrs. RD ITC ir dots reģistrētas 3 723 ģimenes ar 16 374 personām, no tām 11 925
uzdevums līdz 01.04.2018. izveidot reģistru un bērni.
paredzēts, ka reģistra darbība tiks uzsākta 01.05.2018. Daudzbērnu ģimeņu reģistra darbība ir sekmīgi uzsākta sadarbībā
(RD 23.05.2017. lēmums Nr.5290 “Par Rīgas pilsētas ar RD LD un RD ITC, pilnveidojot un ieviešot atvieglojumus
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5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Atbildīgie izpildītāji

Regulāri nodrošināta informācijas
pieejamība pašvaldības uzturētajos
interneta resursos un elektroniskajos
saziņas līdzekļos
Pilsētas iedzīvotāju apmierinātības ar
sporta pasākumu klāstu un kvalitāti
monitorings
Informatīvo pasākumu un
dzīvesveida popularizēšanas
organizēšana

aktīva
akciju

RD IKSD

RD IKSD

Pastāvīgi

Saskaņā ar 2016.gada aptaujām 2017.gadā tika izmainīts
skriešanas seriāla norises laiks un papildus Rīgas svētku laikā
tika sarīkotas tautas sacensības pludmales volejbolā.

RD LD

Pastāvīgi

Dalība publiskā pasākumā Lucavsalā “Veselīga dzīvesveida
diena”.

RD IKSD

5.2.1.

Sacensību
plānošana,
saglabājot
sacensību un sporta veidu pēctecību
atbilstoši mērķauditorijas interesēm

5.2.2.

Sadarbības nodrošināšana sporta
jomā ar Rīgas sadraudzības pilsētām
Pašvaldības darbinieku komandu
līdzdalība dažādos sporta pasākumos

5.2.3.

5.2.4.

Sekmēt

izglītības

iestāžu

sporta

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
daudzbērnu ģimeņu reģistru”). RP SIA “Rīgas satiksme” daudzbērnu ģimenēm izglītības jomā.
piedalās apspriedēs par daudzbērnu ģimenes reģistra Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs (DĢR) tika
izveidots noteiktajā termiņā.
izveidi.
01.05.2018. stājās spēkā grozījumi RD saistošajos noteikumos
Nr.89, kas noteica, ka atlaides sabiedriskajā transportā var
saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā
reģistrētais daudzbērnu ģimenes vecāks.
No 01.05.2018. RP SIA “Rīgas satiksme” piešķir daudzbērnu
ģimeņu vecākiem noteiktos atvieglojumus un atlaides tikai DĢR
reģistrētām personām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
Pēc RD saistošajos noteikumos noteiktā pārejas perioda (6
mēneši) tikai veikta personu, kurām piešķirts daudzbērnu
ģimenes statuss, pārbaude, un personām, kuras nebija
reģistrējušās DĢR, tika bloķēti e-taloni, tādā veidā anulējot
iespēju nepamatoti izmantot braukšanas maksas atvieglojumus.
RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
U5.1. Veicināt sabiedrības izpratni par sportošanas pozitīvo ietekmi
Pastāvīgi
Nodrošināta informācijas pieejamība pašvaldības uzturētajās RD IKSD mājas lapā tiek ievietots sporta pasākumu mēneša plāns,
tīmekļa vietnēs un informācija ievietošana sociālajos tīklos un kā arī preses relīzes par atbalstītajiem sporta pasākumiem.
TV.

Izpildes termiņš
vai periods

No pavasara līdz rudenim turpinājās bezmaksas sporta
nodarbības pilsētas iedzīvotājiem, kuru ietvaros dalībnieki
tika izglītoti par pareizu un sistemātisku pieeju sporta
aktivitātēm.
U5.2. Nostiprināt Rīgā izveidojušās sporta tradīcijas (t.sk. sporta pasākumu rīkošanā)
RD IKSD
Pastāvīgi
Saskaņā ar sacensību kalendāru saglabātas plānotās sporta
aktivitātes, kas ir ieguvušas pilsētas iedzīvotāju popularitāti:
seriāls “Izskrien Rīgu“, “Lāčplēšu kross”, Rīgas rogaininga
pavasara un rudens skrējieni, Tautas skrituļojumi, Rīgas
velomaratons u.c.
RD IKSD
Pastāvīgi
Notika delegāciju apmaiņa ar Minskas, Maskavas, Brēmenes
(sadarbībā ar RD ĀP)
un Pori pilsētām.
RD IKSD
Pastāvīgi
Pašvaldības darbinieku komandas piedalījās Lattelecom Rīgas
(sadarbībā ar RD SAN)
maratonā, Rīgas velomaratonā un Latvijas Riteņbraucēju
Vienības braucienā.
RD IKSD
Pastāvīgi
Vispārējās izglītības iestādēs no pašvaldības budžeta tika

Tika veikta skriešanas seriāla “100 km Latvijas simtgadei”
dalībnieku aptaujas par šāda projekta turpināšanos 2019.gadā, kā
arī skriešanas seriāla “Izskrien Rīgu” dalībnieku aptaujas, par
pasākuma norisi.
Notikusi Veselīga dzīves veida diena Centra sporta kvartālā un
Rīgas Skolēnu pilī.
Notikusi veselības un sporta diena personām ar īpašām
vajadzībām.
Notikusi Onkoloģijas profilakses diena.
18 Rīgas apkaimēs notika bezmaksas vingrošanas nodarbības,
dažādas lekcijas par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, kā arī
aktivitātes dažādos publiskos pasākumos: Bolderājas svētkos,
Beach Games Vecāķos, Rīgas sporta nakts, We run Riga u.c.
Sacensību kalendārā plānotās sacensības: seriāls “Izskrien Rīgu“,
“Lāčplēšu kross”, Rīgas rogaininga pavasara un rudens skrējieni,
Tautas skrituļojumi, Rīgas velomaratons notika saskaņā ar
kalendāro plānu. Minētās sacensības ir pieejamas dažādas
sagatavotības un dažādu vecuma grupu pilsētas iedzīvotājam.
Delegāciju apmaiņa notika vieglatlētikā ar Minsku (Baltkrievija),
boksā ar Pori (Somija), sporta dejās ar Maskavu (Krievija).
Pašvaldības darbinieku komandas piedalījās Lattelekom Rīgas
maratonā, Rīgas velomaratonā un Vienības braucienā.
Nozīmīgs darbs ir ieguldīts, organizējot skolu un starpskolu sporta
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Atbildīgie izpildītāji

tradīciju saglabāšanu un turpmāko
attīstību

5.3.1.

5.3.2.

5.4.1.

Atklātu
konkursu organizēšana
dažāda
mēroga
sacensību
organizēšanai
Konkursu organizēšana dažādām
nevalstiskajām sporta organizācijām,
lai sekmētu iedzīvotāju iesaistīšanos
aktīvās
sporta
nodarbībās
un
stiprinātu pilsētas sporta organizāciju
kapacitāti

RD IKSD

Pieejamu tautas sporta pasākumu
organizēšana

RD IKSD
(sadarbībā ar sporta

RD IKSD

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
piešķirtas 54,85 pedagoģiskās likmes sporta organizatoru aktivitātes, sadarbībā ar skolas sporta organizatoriem.
darbības nodrošināšanai.
Vispārizglītojošās skolās tika organizētas dažādas olimpiskās
Organizētas starpskolu sporta sacensības 12 sporta veidos dienas (nedēļas), kurās iesaistījās vairāk nekā 108400 izglītojamo,
(futbols, florbols, basketbols, volejbols, tautas bumba, kā arī dažādos sporta veidos (futbolā, volejbolā, basketbolā,
stafetes “Drošie un veiklie”, peldēšana, šahs, galda teniss, florbolā, šahā, dambretē u.c.) organizētas sacensības un tajās
Olimpiskās stafetes, spēka 3-cīņa, kross), četrās vecuma piedalījās vairāk nekā 94 300 dalībnieku. Savukārt starpskolu
grupās (zēniem un meitenēm), atsevišķi sešos Rīgas sacensību spartakiādes notika mācību gada ietvaros 11 sporta
rajonos/priekšpilsētās un Rīgas pilsētas finālsacensības, kur veidos, četrās vecuma grupās, zēniem un meitenēm atsevišķi
rezultātā noteiktas sportiskākās skolas.
sešos Rīgas rajonos/priekšpilsētās un Rīgas
pilsētas
Organizēti divi lieli vienas dienas starpskolu pasākumi – finālsacensības, kur rezultātā tika noteiktas Rīgas sportiskākās
Olimpiskā diena (42 220 dalībnieki) un Rīgas 20.skolēnu skolas. Tika noorganizēts turnīrs VEF Rīgas skolu superlīga (29
spēles (1 440 dalībnieki).
zēnu un 11 meiteņu komandas), kā arī divi vienas dienas lielie
Skolu ziemas olimpiskajā festivālā Ērgļos (03.02-04.02.2017.) starpskolu pasākumi – Rīgas 21. skolēnu spēles ar 1350
Rīgas pilsētu pārstāvēja 446 dalībnieki no 25 skolām, 9 sporta dalībniekiem un Olimpiskā diena ar 48900 dalībniekiem.
veidos, iegūstot 14 zelta, 15 sudraba un 15 bronzas medaļas.
Turpinājās “Vispārējās izglītības iestāžu 2.klašu skolēnu
04.07.-09.07.2017. sadarbībā ar RD ĀP nodrošināta Rīgas peldētapmācības” programmas īstenošana. Peldētapmācības
komandas 18 sportistu dalība Starptautiskajās bērnu spēlēs programmā piedalījās kopā 301 grupa no 105 skolām un
programma tika realizēta pašvaldības 9 izglītības iestāžu
Kauņā, kur iegūtas 3 zelta medaļas džudo.
Jau ceturto gadu Rīgas pilsētas pašvaldības dibinātas baseinos, kā arī Olimpiskajā sporta centra baseinā.
vispārējās izglītības iestādes piedalās projektā “Sporto visa
klase”. Iesaistīto dalībnieku skaits katru gadu pieaug,
2016.gadā piedalījās 9 klases, bet 2017.gadā Rīgu pārstāvēja
22 klases.
Turpinās vispārējās izglītības iestāžu 2.klašu skolēnu
peldētapmācības programmas īstenošana. 2017.gadā
peldētapmācības programma tika realizēta pašvaldības 9
izglītības iestāžu baseinos, kā arī Olimpiskajā sportā centrā
(318 grupas no 64 skolām).
U5.3. Atbalstīt sporta organizācijas un interešu grupas sporta jomā
Pastāvīgi
Izsludināti četri konkursi dažādu mērķauditoriju un mēroga Kopumā konkursos tika iesniegti 107 pieteikumi, no kuriem
sacensību organizēšanai.
līdzfinansējumu saņēma 57 projekti.

Izpildes termiņš
vai periods

Pastāvīgi

Izsludināti 3 atklāti konkursi:
 Rīgas bērnu un jaunatnes klubu atbalstam;
 Veterānu sporta klubu atbalstam;
 Rīgas sporta organizācijām, kas apvieno cilvēkus ar
īpašām vajadzībām.

U5.4. Organizēt un atbalstīt tautas sporta pasākumus dažādām mērķa grupām
Pastāvīgi
Tiek nodrošināta sacensību un pasākumu norise dažādās
apkaimēs, kurās var piedalīties pilsētas iedzīvotāji bez īpašas

Izsludināti konkursi:
- Rīgas bērnu un jaunatnes klubu atbalsta konkursā 18
pieteikumi saņēma finansiālu atbalstu;
- konkursā Veterānu sporta klubu atbalstam finansējumu
sporta aktivitātēm saņēma 12 nevalstiskās sporta
organizācijas;
- konkursā Rīgas sporta organizācijām, kas apvieno cilvēkus ar
īpašām vajadzībām līdzfinansējumu saņēma 18 projekti;
konkursa kārtībā finansējumu saņēma biedrība “Sporta un
atpūtas apvienība “Magnēts””, lai sarīkotu Rīgas čempionātu un
jaunatnes meistarsacīkstes orientēšanās sportā.
Izsludinot konkursus par līdzfinansējuma saņemšanu sporta
sacensību organizēšanai pilsētā, nolikumos tika iestrādāts
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5.5.1.

Finansiāla atbalsta sniegšana sporta
organizācijām labāko sportistu dalībai
augsta līmeņa sacensībās

5.5.2.

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

5.5.3.

Atbalsta
nodrošināšana
Latvijas
Olimpiskās
vienības
sastāvā
iekļautajiem Rīgas sportistiem

5.6.1.
5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
organizācijām un
sportiskās sagatavotības. Atsevišķās sacensībās tiek nosacījums par augstāku vērtējumu sacensībām, kurās netiek
izpilddirekcijām)
paredzētas tautas klases, kurās var piedalīties ikviens paredzētas dalības maksas.
interesents.
AI
Pastāvīgi Daugavmalas promenādē un Pļavnieku parkā.
Pastāvīgi tiek plānots savstarpēji vienojoties ar skolu pedagogiem
Daugavmalas promenādē un Pļavnieku parkā.
PI
Paplašināts tautas sporta pasākumu kalendārs un to Paplašināts tautas sporta pasākumu kalendārs un to pieejamība
pieejamība dažādām mērķauditorijām.
dažādām mērķauditorijām.
U5.5. Sekmēt augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu izaugsmi un līdzdalību starptautiskajās sacensībās
RD IKSD
Pastāvīgi
Piešķirts finansiāls atbalsts Latvijas sporta federācijām Rīgas Gada laikā tika atbalstīti 194 Rīgas sportisti, lai līdzfinansētu to
sportistu dalībai augsta līmeņa sacensībās – 152 sportistiem.
dalību Pasaules un Eiropas čempionātos.

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

RD IKSD

Pastāvīgi

RD IKSD
(sadarbībā ar Latvijas
Olimpisko vienību)

Pastāvīgi

Piešķirtas naudas balvas Rīgas labākajiem sportistiem.
Organizēts pasākums “Sporta laureāts”.

Izvērtēti valstī atzīto federāciju iesniegumi un Rīgas labākajiem
sportistiem un viņu treneriem par augstiem sasniegumiem
piešķirtas naudas balvas. Organizēts pasākums “Rīgas Sporta
laureāts”, kurā tika godināti labākie sportisti, sportisti ar īpašām
vajadzībām, sporta spēļu komandas, treneri un sacensību
organizatori.
Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā bija 27 Rīgas sportisti, kas
saņēma finansiālo atbalstu mācību treniņu procesam un dalībai
sacensībās.

Piešķirts finansiāls atbalsts Latvijas Olimpiskās vienības
sportistiem – 19 rīdziniekiem.
Piešķirts finansiāls atbalsts 14 Rīgas izlašu labākajiem
sportistiem.
U5.6. Nodrošināt labiekārtotas un drošas sporta infrastruktūras pārklājumu pilsētā, uzlabojot iespējas nodarboties ar sportu apkaimēs
Vieglatlētikas manēžas būvniecība
RD ĪD
2015.-2019.
Būvniecības plānošanas stadijā.
Būvniecības plānošanas stadijā.
(sadarbībā ar RD IKSD)
Sporta infrastruktūras (t.sk. sporta
RD ĪD, RD IKSD
2016.-2018.
Skolu
sporta zāļu atjaunošana un iestāžu teritoriju Skolu
sporta zāļu atjaunošana un iestāžu teritoriju
zāļu un laukumu) renovācija un
labiekārtošana veikta saskaņā ar Programmas Investīciju labiekārtošana veikta saskaņā ar Programmas Investīciju plānu.
brīvpieejas
sporta
laukumu
plānu.
iekārtošana
Āra (nesegto) slidotavu izveidošana
AI
2018. – pastāvīgi
Netika īstenots.
Publiskā slidotava darbojās pie Kongresu nama un pie Reģionālā
sporta centra “Ķengarags” Maskavas ielā 283b.
PI
Darbība nenotika.
Publiskā slidotava darbojās pie Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas
Parādes ielā 5c un Rīgas ziemas sporta un atpūtas parkā Uzvaras
bulvārī 15.
ZI
2018.
Darbība nenotiek. ZI valdījumā esošajās teritorijās nav vietu, Publiskā slidotava darbojās pie Reģionālā sporta centra
kur ierīkot āra slidotavas.
“Sarkandaugava” Sarkandaugavas ielā 24 un Rīgas 84.vidusskolas
sporta kompleksā Lielvārdes iela 141.
Atbalsta nodrošināšana slidotavu un
RD IKSD sadarbībā ar
2017.-2019.
Nodrošināta slidotavu izveide Rīgas apkaimēs pie izglītības Finanšu līdzekļu nodrošināšana 4 bezmaksas publisko slidotavu
slēpošanas trašu izveidei
izglītības iestādēm
iestādēm: BJC “Laimīte”, BJC “Daugmale”, Uzvaras parkā un darbībai pie izglītības iestādēm (Bērnu un jauniešu centra
u.c.
pie Rīgas 84.vidusskolas.
“Laimīte” Reģionālais sporta centrs “Sarkandaugava”, Bērnu un
Izveidotas slēpošanas trases Lucavsalā, Anniņmuižā, Uzvaras jauniešu centra “Daugmale” Reģionālais sporta centrs
parkā un pie Rīgas 84.vidusskolas.
“Ķengarags”, Sporta skolas “Arkādija” slidotava Rīgas ziemas
sporta un atpūtas parkā, Rīgas Daugavgrīvas vidusskola) un
publiskai slidotavai pie Rīgas Kongresu nama. Veikta slidotavu
darbības pārraudzība.
Finanšu līdzekļu nodrošināšana slēpošanas trasēm Lucavsalā,
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Izpildes termiņš
vai periods

5.6.5.

Brīvpieejas
sporta
laukumu
celtniecība, sporta un aktīvās atpūtas
teritorijas uzlabošana

ZI

2017.

5.6.6.

Ķengaraga skeitparks – skeitborda
laukums
Sporta
laukums
Daugavmalas
promenādē

AI

2017.-2019.

AI

2017.-2019.

5.6.7.

5.7.1.

Esošo izglītības iestāžu sporta
infrastruktūras un attīstības iespēju
apzināšana un novērtēšana

5.7.2.

Veicināt sporta federāciju un citu
sporta organizāciju iesaistīšanos
sporta infrastruktūras attīstībā

5.7.3.

Izglītības
iestāžu
sporta
infrastruktūras
renovācija
un
labiekārtošana,
t.sk.
materiāltehniskās
bāzes
pilnveidošana

Izpildes raksturojums
2017.gads

2018.gads
Anniņmuižā, Uzvaras parkā un pie Rīgas 84.vidusskolas. Veikta to
darbības pārraudzība.

Ierīkoti 4 vingrošanas laukumi Mežciema ielā 25, Andromedas
gatvē 16, Viestura prospektā 39 un Murjāņu ielā 38.
Ierīkots basketbola laukums Andromedas gatvē 25.
Izgatavotas un uzstādītas skatītāju tribīnes pludmales
volejbola laukumā Vecāķu pludmalē.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

Ierīkoti 3 vingrošanas laukumi Vecmīlgrāvja 1.līnijā 49, M.Ķempes
ielā un Miera un Upes ielu krustojumā.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

Izveidoti sporta laukumi:
Tiek veikti regulāri esošo sporta laukumu uzturēšanas darbi.
1. Daugavmalas promenādes sporta laukums, kas aprīkots
ar vingrošanas iekārtām un apgaismotu basketbola
laukumu;
2. Sporta laukums Daugavmalas promenādē pie Maskavas
ielas 256, k-6 dzīvojamās ēkas;
3. Sporta laukums ar basketbola laukumu Dārziņu apkaimē
15A autobusa galapunktā.
U5.7. Nodrošināt un pilnveidot izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
RD ĪD
2017. – pastāvīgi
Apzinātas izglītības iestāžu sporta infrastruktūras un attīstības Aktualizēta informācija par izglītības iestāžu sporta
(sadarbībā ar RD IKSD
iespējas.
infrastruktūras vajadzībām.
un izglītības iestādēm)
2017.gadā izbūvēts Rīgas Centra humanitārās vidusskolas
Kr.Barona ielā 116a sporta centra kvartāls.
RD IKSD, RD ĪD
2017. – pastāvīgi
RD IKSD aktivitātes un sadarbība ar RD ĪD vairāk notiek Sporta federāciju un citu sporta organizāciju aktivitātes ir
(sadarbībā ar
uzdevuma U5.6.aktivitātēs saistībā ar pašvaldības izglītības saistītas ar valsts sporta politikas izstrādi un īstenošanu.
atbildīgajām sporta
iestāžu sporta infrastruktūru.
Noslēgts sadarbības līgums par sadarbību bērnu un jauniešu
federācijām un
Sporta federāciju un citu sporta organizāciju aktivitātes ir futbola attīstībā kopīgi izveidotajos futbola laukumos.
izglītības iestādēm)
saistītas ar valsts sporta politikas izstrādi un īstenošanu.
Sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju (turpmāk – LFF)
2017.gadā pie vispārējas izglītības iestādēm tika atjaunoti
sporta laukumi – Rīgas 25.vidusskolas sporta laukums un
Rīgas Centra humanitārās vidusskolas sporta laukums
(Kr.Barona ielā 116a), kur LFF nodrošināja jaunu sintētiskā
seguma futbola laukuma segumu ieklāšanu.
RD ĪD
2017. – pastāvīgi
Izbūvēts Rīgas Centra humanitārās vidusskolas Kr.Barona ielā Finanšu līdzekļu nodrošināšana sporta laukumu darbībai, tajā
(sadarbībā ar RD IKSD
116a sporta centra kvartāls.
skaitā jaunizveidoto sporta laukumu pie Rīgas 89.vidusskolas,
un izglītības iestādēm)
Nodrošināta izglītības iestāžu āra sporta laukumu un stadionu Mežciema pamatskolas, Rīgas 96.vidusskolas, Rīgas Purvciema
darbība. Āra sporta laukumu darbība nodrošināta pie 13 vidusskolas un Rīgas 71.vidusskolas, un tehnikas iegādei.
izglītības iestādēm un papildus piešķirtajam finansējumam
āra laukumu darbība tika nodrošināta vēl pie sešām izglītības Veikti sporta infrastruktūras izlases veida atjaunošanas darbi
iestādēm.
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās:
Plašāka darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā, Skrindu ielā
pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
1, Rīgā, un Rīgas Kultūru vidusskolā, Ganību dambī 7, Rīgā;
Sporta infrastruktūras atjaunošana notika saskaņā ar O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas sporta
Programmas Investīciju plānu.
kompleksa ēkas, Skrindu ielā 1, Rīgā, grīdas seguma
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6.1.1.

Primārās veselības aprūpes lomas
sekmēšana
slimību
profilaksē,
diagnostikā un ārstēšanā

Atbildīgie izpildītāji

RD LD

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
U6.1. Uzlabot veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti
2017. – pastāvīgi
Notikuši 1 800 bezmaksas holesterīna un glikozes līmeņa
noteikšanas eksprestesti asinīs un eksperskonsultācijas.
RD LD sadarbībā ar SIA “Rīgas 1.slimnīca” organizēts 1
seminārs 70 ģimenes ārstiem par:
– aktualitātēm
ārstniecības
iestāžu
reģistrācijas
jautājumos un veselības aprūpes iestāžu uzraudzībā;
– par jaunākajām uroloģisko saslimšanu ārstēšanas
iespējām un metodēm;
– par otorinolaringoloģisko saslimšanu ķirurģiskas
ārstēšanas iespējām;
– par
sociālās
un
profesionālās
rehabilitācijas
pakalpojumiem, par indikācijām/kritērijiem pacientu
nosūtīšanai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem;
– par ģimenes ārstu un Sociālās integrācijas valsts
aģentūras sadarbības iespējām.
SIA “Rīgas veselības centrs”:
– nodrošināts apjomīgs informatīvais atbalsts sadarbībā ar
www.veseligsridzinieks.lv, www.maminuklubs.lv un
www.mammamuntetiem.lv;
– izveidotas 8 informācijas lapas rehabilitācijas
pakalpojumu popularizēšanai: “RVC rehabilitācijas
pakalpojumi”, “Bērnu attīstības skrīnings – Albertas
programma”, “Bērnu attīstības skrīnings – Minhenes
programma”, “Vingrošanas grūtniecēm”, “Vingrošana
jaunajām
māmiņām
ar
mazuli”,
“Zīdaiņa
peldētapmācība”, “Montesori programma”. Izveidoti
informatīvie materiāli (t.sk. plakāti un banneri)
programmu “Virssvara kabinets, iekļaujot ģimeņu
izglītošanu”; “Vingrošanas nodarbības grūtniecēm”;
– TV raidījumā “Dzīvīte”, portālos www.riga.lv un “Delfi”
atspoguļoti RVC speciālistu (bērnu ķirurga, galvenā

2018.gads
renovācijas darbi.
Veikti skaņu slāpējošo elementu uzstādīšanas darbi Rīgas pilsētas
pašvaldības izglītības iestāžu ēku sporta zālēs:
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas ēkas, Ruses ielā 22, Rīgā, sporta
zālē;
Rīgas Purvciema vidusskolas ēkas, Detlava Brantkalna ielā 5,
Rīgā, sporta zālē;
Rīgas 75.vidusskolas ēkas, Ogres ielā 9, Rīgā, sporta zālē.
Veikti basketbola grozu konstrukciju pārbūves darbi O.Kalpaka
Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas ēkā, Skrindu ielā 1, Rīgā.
Veikti sporta un aktu zāles grīdas seguma ciklēšanas darbi Rīgas
41.vidusskolas ēkā, Slokas ielā 49A, Rīgā.

SIA “Rīgas veselības centrs”:
a. sniegta informācija par RVC sniegtajiem pakalpojumiem
žurnālos „Mammām&Tētiem”, „Bērndārznieks”, laikrakstos
„Vesti” un “MK Latvija”, SIA “Rīgas satiksme”
mikroautobusos;
b. veikta regulāra sadarbība ar portālu riga.lv. un
www.facebook.lv RVC profilā;
c. sniegta izglītojoša informācija izdevumā “Veselības
gadagrāmata”;
d. izmantoti valsts, nevalstisko organizāciju un RD
struktūrvienību organizētie publiskie pasākumi un
aktivitātes iedzīvotāju informēšanai par RVC pakalpojumiem
un piedāvājumiem: dalība pasākumos „Pārdaugavas svētki”,
“Veselības sporta spēles”, “LTRK gada konference” un
“Senioru zelti ritmi”.

182

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

6.1.2.

Dalība valsts politikas veidošanā,
sniedzot viedokli nozares ministrijai
par
nepieciešamajām
izmaiņām
veselības
aprūpes
pakalpojumu
pieejamības jautājumā

RD LD, RD ĪD

2017. – pastāvīgi

6.1.3.

Pašvaldības noslēgto deleģējuma
līgumu ar pašvaldības ārstnieciskā
profila kapitālsabiedrībām izpildes
kontrole
Veselības
aprūpes
pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana

RD LD

2017.-2021.

RD LD, RD ĪD
(sadarbībā ar
SIA “Rīgas 1.slimnīca”,
SIA “Rīgas 2.slimnīca”,
SIA “Rīgas Dzemdību
nams”, SIA “Rīgas
veselības centrs”)

2017. – pastāvīgi

6.1.4.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
speciālista rehabilitācijas jautājumos, ģimenes ārstu,
uztura speciālista, zobu higiēnista) viedokļi viņu
kompetences ietvaros;
– notikusi regulāra sadarbība ar portāliem “Delfi” un
“mammamuntetiem.lv”
un
raidījumu
“Dzīvīte”,
nodrošinot sabiedrības informēšanu par primārās
veselības aprūpes un sekundārās ambulatorās veselības
aprūpes lomu slimību profilaksē, diagnostikā un
ārstēšanā.
Sniegts viedoklis LLPA un LPS par veselības nozares politikas Sniegts viedoklis LLPA un LPS par veselības nozares politikas
plānošanas dokumentu projektiem par veselības aprūpes
plānošanas dokumentu projektiem: par veselības aprūpes
pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību, grozījumiem
sistēmas reformu, par veselības aprūpes organizēšanu un
finansēšanu, par pieejamības uzlabošanu ārstniecības un
“Pacientu tiesību likumā”, par epidemioloģiskās drošības un
higiēnas prasībām, par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku
ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus
prioritārajās veselības jomās, par kvalitatīvu veselības
citu cilvēku veselībai un obligāto veselības pārbaužu veikšanas
aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās,
kārtību u.c. Dalība LR VM darba grupās
teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un par SIA “Rīgas veselības centrs”:
citiem normatīvo aktu projektiem.
1) sniegts viedoklis LLPA un LPS par veselības nozares politikas
plānošanas dokumentu projektiem;
Dalība LR VM darba grupās.
2) dalība VM un NVD organizētajās diskusijās par MK
noteikumu projektiem un pieejamības uzlabošanu
ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz
pakalpojumus prioritārajās veselības jomās, par kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
3) dalība LR VM darba grupās.
Veikta pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrību
Veikta pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrību
deleģējuma līgumos noteikto uzdevumu izpildes analīze un
deleģējuma līgumos noteikto uzdevumu izpildes analīze un
informācijas sagatavošana.
informācijas sagatavošana
Sniegts atbalsts tuberkulozes slimnieku motivēšanā
ambulatorajai terapijai – tieši uzraugāmās ārstēšanas īsajā
kursā, līdzfinansējot sabiedriskā transporta ceļa izdevumus un
pārtikas iegādi 244 slimniekiem.
Veicināta asinsdonoru kustība, līdzfinansējot sabiedriskā
transporta ceļa izdevumus 14 106 asins donoriem.
SIA “Rīgas 1.slimnīca” veikti šādi darbi:
– 4.korpusā atjaunotas telpas un uzstādīts aprīkojums un
uzsākti sāpju centra pakalpojumi pacientiem ar hroniskām
sāpēm;
– uzsākta Rehabilitācijas klīnikas plānošana;
– teritorijas daļas labiekārtošana;
– ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošana;
– 13.korpusa fasādes un iekštelpu atjaunošana.
SIA “Rīgas 2.slimnīca” veikti šādi darbi:

Sniegts
atbalsts
tuberkulozes
slimnieku
motivēšanā
ambulatorajai terapijai – tieši uzraugāmās ārstēšanas īsajā kursā,
līdzfinansējot sabiedriskā transporta ceļa izdevumus un pārtikas
iegādi 193 pacientiem;
Veicināta asinsdonoru kustība, līdzfinansējot
transporta ceļa izdevumus 18 235 asins donoriem

sabiedriskā

SIA “Rīgas 1.slimnīca”:
1) uzsākta 14.korpusa renovācija Rehabilitācijas klīnikas
izveidošanai;
2) 13.korpusa fasādes atjaunošana, ūdensvada pārbūves
2.kārtas un teritorijas labiekārtošana;
3) 13.korpusa telpu vienkāršota atjaunošana;
4) 14A korpusa vienkāršota atjaunošana;
5) 23.korpusa aukstā ūdensvada sistēmas sadales mezgla
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
– Veikts labā spārna kāpņu telpas remonts;
pārbūve;
– esošo defibrilatoru klāsts papildināts ar jaunu augstas 6) ventilācijas renovācija;
7) teritorijas daļas labiekārtošana;
kvalitātes defibrilatoru;
– atjaunoti
traumatoloģisko
operāciju
instrumentu 8) iegādātas jaunas rehabilitācijas iekārtas radioloģijas klīnikas
aprīkojums;
komplekti lielajām un mazajām locītavām;
– iegādāti 5 sēdrati pacientu funkcionalitātes un labsajūtas 9) uzlabota pacientu pierakstīšanās pie speciālistiem
nodrošināšanai;
izmantojot piearsta.lv portālu;
– iegādātas 20 traumatoloģiskās funkcionālās gultas, kuras
sniedz iespēju veiksmīgāk sniegt neatliekamo medicīnisko SIA “Rīgas 2.slimnīca”:
palīdzību, kopt pacientus, kā arī paaugstina komforta 1) atjaunotas
traumatoloģiskās
spēka
iekārtas,
līmeni pašiem pacientiem ar kustību traucējumiem;
traumatoloģisko operāciju aprīkojums;
– esošo sildošo segu klāsts papildināts ar 2 jaunākās 2) iegādātas jaunas medicīniskās iekārtas, operāciju zāles
paaudzes, pacientu pēcoperācijas perioda komforta
aprīkojums;
uzlabošanai;
3) palielināta servera veiktspēja;
– funkcionālās diagnostikas kabinetā uzstādīta gaisa 4) uzstādīta datu aizsardzības programmatūra
vēdināšanas iekārta, lai nodrošinātu komforta līmeni
pacientiem un atbilstošus ekspluatācijas apstākļus augstas SIA “Rīgas Dzemdību nams”:
1) uzstādīti gaisa kondicionieri;
klases tehnoloģijām;
– virtuves blokā atjaunoti divi 60 l ēdiena pagatavošanas 2) drošības uzlabošanas pasākumi - iegādāti evakuācijas,
elektriskie katli;
ieviesta vienota atslēgu sistēma "Abloy" (ārkārtas situācijā
– uzlabota datorizētā grāmatvedības un personāla vadības
ar vienu atslēgu iespējams atslēgt vairākas durvis);
3) veikti būvdarbi 5 jaunu dzemdību telpu izveidei, remonts
programmatūra Fina Win Solis;
– iegādāta programma Forestoran virtuves bloka darbības
evakuācijas kāpnēs, grūtnieču aprūpes telpās, grīdas
seguma un apgaismojuma atjaunošanas darbi Jaundzimušo
procesa uzskaitei;
– E-medicīnas
pakalpojuma
nodrošināšanai
esošais
intensīvās terapijas telpās, kanalizācijas stāvvadu nomaiņa,
kosmētiskais remonts pēcdzemdību nodaļā un evakuācijas
datortehnikas klāsts papildināts ar 2 datoriem.
rampas izveide;
4) teritorijas labiekārtošanas darbi - žoga maiņa, iekšējo ceļu
SIA “Rīgas Dzemdību nams” veikti šādi darbi:
– pabeigta 1. un 1.A korpusa vienkāršota atjaunošana ar
seguma atjaunošana un autostāvvietas izveidošana;
fasādes siltināšanu un logu nomaiņu, t.sk. lietusūdens 5) uzsākta pilnvērtīga jaunās mājas lapas izmantošana; ieviests
novadīšanas modernizācija;
e-pieraksts ambulatorisko pakalpojumu pieteikšanai;
– ar RD atbalstu veikts kosmētiskais remonts 2. un 3.palātā, 6) ieviesta e-adrese un pilotprojekta ietvaros uzsākts darbs
nomainot tām blakus esošos ūdensvada un kanalizācijas
testa režīmā pie e-adreses izmantošanas saziņai ar
stāvvadus;
privātpersonām;
– izstrādāts un iesniegts projektu pieteikums ERAF 7) ieviešanai sagatavots stacionāra pacientu rentgena
finansējuma piesaistei programmā SAM 9.3.2., iegūstot
izmeklējumu attēlu un slēdzienu eksports uz e- veselības
atbalstu projekta realizācijai 2018.gadā. Projektā paredzēts
sistēmu;
izveidot 5 jaunas dzemdību zāles korpusa Nr.1 6.stāvā un 8) veikta telefoncentrāles nomaiņa, nodrošinot IP telefonijas
veikt evakuācijas kāpņu un palātu atjaunošanas darbus
pieslēgumu
korpusa Nr.1 5.stāvā;
– dažādās telpās veikti remonta darbi un inženiertehnisko SIA “Rīgas veselības centrs”:
iekārtu atjaunošana, t.sk., modernizējot evakuācijas izejas, 1) dalība profesionālās pilnveides starptautiskā apmācības
piekļuves sistēmu un videonovērošanu;
seminārā “Zīdaiņu peldināšana” 6 rehabilitācijas
– atbilstoši budžeta iespējām veikti pārorganizēšanās darbi,
speciālistiem – fizioterapeitiem;
izstrādātas jaunas transportlīdzekļu novietošanas prasības 2) 40 ārstniecības personu apmācības saistībā ar e-veselības
un shēma, izveidotas transportlīdzekļu stāvvietas
sistēmu;
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
klientiem, kā arī izveidoptas nodalītas stāvvietas 3) uzsākta elektroniskās dokumentu aprites sistēmas “Impulss”
darbiniekiem. Uzstādīta jauna iebraukšanas/izbraukšanas
ieviešana;
vadības sistēma (t.sk. 2 jaunas vārtu barjeras) un daļēji 4) aktualizēta informācija mājas lapā www.rigasveseliba.lv;
5) izveidota novērtēšanas anketa par klientu un pacientu
atjaunots ceļu segums iekšējā teritorijā;
reģistratoru darba kvalitāti, veikta klientu rakstisko un
– ieviesta elektroniska pacientu pieraksta sistēma un
elektroniska rindu regulēšana Prenatālās diagnostikas
mutisko sūdzību analīze
centrā, pagarināts ambulatoriskās nodaļas darba laiks,
fiksēts ārstu darba laiks, noslēgts līgums ar NVD par filiāle “Bolderāja”:
vecmāšu konsultācijām grūtniecēm un pieaudzis okulistu 1) salabotas lietus ūdeņu notekas, atkārtoti uzstādīti aizsargi pret
konsultāciju apjoms. Izstrādāts Ambulatoriskās nodaļas
vandālismu, veikti elektroinstalācijas remonta darbi un
Darba organizācijas protokols;
daļēja novecojušo gaismekļu nomaiņa
– noslēgts līgums ar NVD par e-veselības sistēmas lietošanu.
Izstrādāti iekšējie e-veselības sistēmas lietošanas filiāle “Ķengarags”:
noteikumi un veikta lietotāju instruktāža. Tehniski 1) uzstādīta uzbrauktuves rampa, veikta ieejas kāpņu un
nodrošināta ārstniecības personu pieslēgšanās e-veselības
pandusa atjaunošana; elektroinstalācijas remonta darbi un
daļēja novecojušo gaismekļu nomaiņa;
datubāzei, gan izmantojot e-veselības portālu, gan
Ambulatorās nodaļas pacientu datu apstrādes sistēmu 2) ar marķējumiem vai ceļa zīmēm papildināti stāvlaukumi un
piebraucamie ceļi;
“Ārsta birojs”. Pilnībā pāriets uz e-DNL izsniegšanu;
– izstrādāta jauna, mūsdienu prasībām atbilstoša tīmekļa 3) ieviesta tehniskā apsardze;
vietne, pielāgojot tās funkcionalitāti dažādām mobilajām IT 4) ieviesti elektroniskie digitālie informācijas nesēji;
ierīcēm, nodalot pacientiem un klientiem domāto 5) izveidots bērnu rotaļu stūrītis;
informāciju no sadarbības partneriem domātās 6) veikta ēkas telpu inventarizācija Valsts Zemes dienestā
informācijas, kā arī ieviešot vienkāršotākus risinājumus
informācijas meklēšanai un uztveramībai. Esošās tīmekļa filiāle “Torņakalns“:
vietnes satura pārnesi uz jauno tīmekļa vietni plānots 1) remontdarbi vides pieejamības uzlabošanai;
2) stāvlaukumi un piebraucamie ceļi ir papildināti ar
pabeigt 2018.gada I ceturksnī.
marķējumiem vai ceļa zīmēm;
3) ieviesti elektroniskie digitālie informācijas nesēji
SIA “Rīgas veselības centrs” ietvaros:
– nodarbināti trīs ģimenes ārsti;
– noslēgti nomas un sadarbības līgumi ar 53 ģimenes filiāle “Ziepniekkalns”:
ārstiem;
1) veikti elektroinstalācijas remonta darbi un daļēja
– noslēgti telpu nomas līgumi ar 8 nomniekiem (t.sk. 4
novecojušo gaismekļu nomaiņa;
līgumi ar aptiekām 6 adresēs un 2 līgumi ar 2) ieviesta tehniskā apsardze;
laboratorijām 6 adresēs);
3) ieviesti elektroniskie digitālie informācijas nesēji
– pilnībā datorizētas visu ārstu darba vietas un
nodrošināta pieeja e-veselības sistēmai;
filiāle “Imanta”:
– darbojas vienotais zvanu centrs, kura darbībā ir 1) izveidots bērnu rotaļu stūrītis
pilnveidots zvanu algoritms un ieviesta iespēja saņemt
atzvanu, kā arī optimizēta zvanu sadale pa zvanu
operatoriem;
– izstrādāta Klientu sūdzību un ierosinājumu analīzes
sistēma;
– uzlabota informācijas pieejamība pacientiem, ieviešot
vienotas informācijas izvietošanu visās filiālēs;
– noslēgti līgumi par liftu, peldbaseinu, ventilācijas iekārtu
un citu iekārtu uzraudzību.
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
1) filiālē “Bolderāja” (Kapteiņu ielā 7) veikti šādi darbi:
– nodrošināta vides pieejamība;
– veikts telpu kosmētiskais remonts;
– nodrošināta avārijas situāciju likvidēšana;
– turpinās regulārs darbs pie jaunas ambulatorās
ārstniecības iestādes projekta izstrādes Bolderājas
teritorijā (t.sk., paredzot rehabilitācijas, ūdens
dziedniecības un dienas stacionāra pakalpojumu
nodrošināšanu).
Filiālē “Bolderāja” (Slimnīcas ielā 2A) darbojas rehabilitācijas
nodaļa.
Filiālē “Bolderāja” (Mežrozīšu ielā 22-1) primāros veselības
aprūpes pakalpojumus sniedz divi ģimenes ārsti un medicīnas
māsas.

2018.gads

2) filiālē “Iļģuciems” (Sēlpils ielā 15) veikti šādi darbi:
– 22.05.2017. SIA “Rīgas veselības centrs” ir pārtraukusi
darbu adresē Buļļu ielā 7 un, pēc pabeigtiem
vienkāršotās atjaunošanas darbiem, uzsākusi darbu
adresē Sēlpils ielā 15, nodrošinot pieejamību veselības
aprūpes pakalpojumam personām ar funkcionāliem
traucējumiem un paplašinot veselības aprūpes
pakalpojumu klāstu rehabilitācijas jomā, kardioloģijas
jomā (Holtera monitorēšana, veloergometrija, ieviesti
doplerogrāfijas izmeklējumi u.c.). Ieviesti pakalpojumi
“Vingrošanas nodarbības grūtniecēm” un “Virssvara
kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu”.
Uzlabota informācijas pieejamība pacientiem, ieviešot
rindu regulēšanas sistēmu, veicot sakaru tīkla pārbūvi un
vienotas informācijas izvietošanu visās filiālēs;
– ieviests
uzkopšanas
un
tehniskās
apsardzes
ārpakalpojums;
– uzlabota teritorijas infrastruktūra un veikta teritorijas
daļas labiekārtošana.
3) filiālē “Imanta” (Imantas 8.līnija 1) veikti šādi darbi:
– attīstīti kardiologa pakalpojumi, ieskaitot Holtera
monitorēšanas pakalpojumu;
– ieviests
pakalpojums
“Vingrošanas
nodarbības
grūtniecēm”.
4) filiālē “Ķengarags” (Kaņiera ielā 13) veikti šādi darbi:
– nodrošināta BVKB lēmuma izpilde par nepieciešamo
būvniecības dokumentu sagatavošanu un uzsākti
remontdarbi;
– paplašināts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas
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Izpildes termiņš
vai periods

–
–
–
–
–
–
–

Izpildes raksturojums
2017.gads
pakalpojumu klāsts. Ieviesti jauni pakalpojumi “Virssvara
kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu” un
“Vingrošanas nodarbības grūtniecēm”;
uzlabota pieejamība baseina pakalpojumam;
uzlabots bērnu oftalmologa pakalpojums, ieviešot jaunu
tehnoloģiju;
veikta sakaru tīkla pārbūve;
uzsākta elektroinstalācijas atjaunošana;
veikta baseina telpu apkures iekārtu nomaiņa;
veikti telpu un komunikāciju remontdarbi;
uzlabota teritorijas infrastruktūra.

2018.gads

5) filiālē “Torņakalns” (Kokles ielā 12) ar RD ĪD atbalstu
uzsākti vienkāršotās atjaunošanas darbi, lai varētu realizēt VI
prasību – nodrošināt vides pieejamību sniegtajiem veselības
aprūpes pakalpojumiem ēku pirmajos stāvos.
6) filiālē “Ziepniekkalns” (Spulgas ielā 24) veikti šādi darbi:
– novērstas avārijas situācijas un veikts daļējs jumta
remonts;
– veikts gaiteņu sienu remonts un krāsošana ēkas 1.stāvā;
– atjaunotas mēbeles atbilstoši nepieciešamībai;
– veikts aprīkojuma nepieciešamais remonts;
– nomainītas bojātās telpu apgaismojuma armatūras.

6.1.5.

Veselības
aprūpes
kvalitātes uzlabošana

pakalpojumu

RD LD, RD ĪD
(sadarbībā ar
SIA “Rīgas 1.slimnīca”,
SIA “Rīgas 2.slimnīca”,
SIA “Rīgas Dzemdību
nams”, SIA “Rīgas
veselības centrs”)

2017. – pastāvīgi

Plašāka darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas
pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
SIA “Rīgas 1.slimnīca” ieviesti pacientu drošības pasākumi un
turpināta KVS ieviešana.

SIA “Rīgas 1.slimnīca”:
1) turpināta KVS ieviešana;
2) ieviestas jaunas medicīniskās tehnoloģijas.

SIA “Rīgas 2.slimnīca”:
– reakreditācija klīniski diagnostiskai laboratorijai (valsts
aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”
sertifikāts);
– turpināta KVS ieviešana un procesu izstrāde, lai
nodrošinātu
drošus
ārstniecības
pakalpojumus
pacientiem;
– turpināts darbs pie Kvalitātes rokasgrāmatas izstrādes;
– veikta ārstniecības pakalpojuma kvalitātes kontrole un
pilnveidošana;
– celta ārstu kvalifikācija tālākizglītības programmā
“Osteoartrožu ārstēšanas taktika un principi” (pavisam
apmācīti 32 ārsti).

SIA “Rīgas Dzemdību nams”:
1) īstenoti ikgadējie kvalitātes uzraudzības auditi 10
struktūrvienībās / procesos atbilstoši ISO standarta
prasībām;
2) iegādātas jaunas medicīnas ierīces un aprīkojums grūtnieču
un jaundzimušo aprūpei;
3) ieviesta inteliģentās skābekļa vadības metode un ķermeņa
atdzesēšanas metode jaundzimušajiem;
4) modernizēta māsu izsaukumu sistēma grūtnieču aprūpes
telpās
5) izstrādātas un ieviestas vairākas analīzes sistēmas;
6) organizēti tālākizglītības kursi medicīnas personālam.

SIA “Rīgas Dzemdību nams”:
– uzlaboti telpu mikroklimata rādītāji pacientu telpās,

SIA “Rīgas veselības centrs”:
1) paplašināts
fizikālās

un

rehabilitācijas

medicīnas
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods
–

–

–

–

–

–
–

–

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
veicot ēkas siltināšanu un telpu kosmētiskos remontus;
pakalpojumu klāsts;
iegādātas medicīnas ierīces un aprīkojums dzemdību 2) izveidotas prakses vietas Latvijas Universitātes Medicīnas
fakultātes, Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas
palīdzības nodrošināšanai, grūtnieču un jaundzimušo
Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P.Stradiņa
aprūpei;
medicīnas koledža” studējošajiem;
visiem jaundzimušajiem, kuru mātes ir HIV inficētas, tiek
veikts
HIV
RNS
izmeklējums.
Augsta
riska 3) realizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Mēs par veselīgu
jaundzimušajiem nodrošināta Viramune (Nevirapine)
Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un
farmakoterapija. Kopš 01.04.2017. uzsākta valsts
slimību profilakses pasākumi!” ietvaros sniegti pakalpojumi:
apmaksāta zīdaiņu mākslīgā piena maisījuma izsniegšana
“Virssvara kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu”
HIV inficētām mātēm. Izstrādāti un aktualizēti
un “Grūtnieču vingrošana zālē un baseinā”;
Medicīniskās aprūpes protokoli;
4) sagatavota kardioloģiskās rehabilitācijas programma;
turpināta apsardzes signalizācijas, videonovērošanas un 5) veikta E-veselības integrācija ar IS Ārsta Birojs, darbinieku
piekļuves kontroles sistēmas apvienošana integrētā
apmācības e-veselības sistēmā;
sistēmā un veikta videonovērošanas un integrētas 6) ieviests IT sistēmu darbības uzraudzības rīks Zabbix;
piekļuves sistēmas modernizācijas darbu 2.kārta, lai 7) aktualizēta informācija mājaslapā www.rigasveseliba.lv
nodrošinātu operatīvu apsardzes darbinieku spēju ātri 8) pilnveidota kvalitātes vadības sistēma, medicīnisko ierīču
reaģēt un fiksēt pārkāpumus vai apdraudējumu, kā arī lai
ekspluatācijas sistēma un Zāļu un spirta iegādes,
uzglabāšanas, lietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība;
operatīvi
veiktu
starpgadījumu
analīzi
ar
videonovērošanas sistēmas palīdzību;
9) izstrādāta nesertificētu ārstniecības personu uzraudzības
ieviesta pieaugušo pacientu identifikācijas sistēma ar
shēma;
aprocēm un riska grupas pacientu papildu marķēšana, kā 10) dalība profesionālās apmācības seminārā “Zīdaiņu
peldināšana”
6
rehabilitācijas
speciālistiem
–
arī ieviesta gan pieaugušo, gan jaundzimušo
dokumentācijas, nozīmējumu un izmeklējamā materiāla
fizioterapeitiem;
marķēšana ar uzlīmēm. Atbilstoši aktualizēta KVS 11) dalība KNAB rīkotajā seminārā par korupcijas riskiem;
dokumentācija;
12) uzsākta elektroniskās dokumentu aprites sistēmas “Impulss”
ieviešana;
veikta resertifikācija atbilstoši ISO 9001:2015 “Kvalitātes
pārvaldības sistēmas. Prasības” standarta prasībām līdz 13) dalībaVM organizētajos semināros un informatīvos
pasākumos;
31.05.2020.;
ieviesta energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14) veikta klientu rakstisko un mutisko sūdzību analīze;
50001:2011 prasībām;
15) veiktas kontroles par higiēniski epidemioloģiskā plāna
pabeigta
visu
kvalitātes
vadības
dokumentu
ievērošanu.
pievienošana elektroniskajai dokumentu vadības sistēmā
izveidotajiem reģistriem. Veikta iekšējās tīkla lapas filiāle “Imanta”:
“Dzintra” pilnveide, lai 2018.gadā savietotu to ar 1) uzsākti ergoterapeita pakalpojumi un Šrotas terapija;
kvalitātes vadības dokumentu reģistriem, nodrošinot 2) izveidots kardiologa kabinets un sniegts veloergometrijas
KVS dokumentu un rīkojumu aktualizēto versiju ērtu un
pakalpojums.
saprotamu pieejamību darbiniekiem;
aprūpes procesa kvalitātes uzlabošanas nolūkos, ir filiāle “Ķengarags”:
ieviesta perinatālās mirstības un saslimstības gadījumu 1) ieviests radioloģiskās diagnostikas pakalpojums;
analīze. Izanalizēti visi perinatālās mirstības gadījumi par 2) ieviesti elektroniskie digitālie informācijas nesēji;
2016.gadu, dati apkopoti gada pārskatu ietvaros. 3) izveidota uzbrauktuves rampa.
Izstrādāta jauna perinatālās mirstības analīzes
metodoloģija, turpinās darbs pie tās ieviešanas. filiāle “Torņakalns“:
Elektronizēta Perinatālās mirstības uzskaite. Uzsākta 1) veikti remontdarbi vides pieejamības uzlabošanai;
gadījumu analīze, ja jaundzimušais dzimis asfiksijā un 2) ieviesti elektroniskie digitālie informācijas nesēji.
atbilst hipotermijas kritērijiem;
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Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
– aprūpes procesa uzlabošanas nolūkos, notiek regulāra
mātes veselības kritisko gadījumu uzskaite un analīze.
Veikta mātes veselības kritisko gadījumu analīze 4
gadījumiem. Noteikti nepieciešamie pilnveidojumi
veselības aprūpes procesa nodrošināšanai.

2018.gads

SIA “Rīgas veselības centrs” veikti šādi darbi:
– paplašināts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas
pakalpojumu klāsts;
– ieviestas jaunas medicīniskās tehnoloģijas sešos
veselības aprūpes pakalpojumu veidos;
– piesaistīts 41 jauns speciālists;
– veikta sakaru tīkla pārbūve filiālēs “Ķengarags” un
“Iļģuciems”;
– ieviesta rindu regulēšanas sistēma filiālē “Iļģuciems”;
– pilnībā datorizētas visu ārstu darba vietas un vismaz
puse māsu darba vietas, nodrošināta pieeja e-veselības
sistēmai;
– darbojas vienotais zvanu centrs, kura darbībā ir
pilnveidots zvanu algoritms un ieviesta iespēja saņemt
atzvanu, kā arī optimizēta zvanu sadale pa zvanu
operatoriem;
– izstrādāta Klientu sūdzību un ierosinājumu analīzes
sistēma;
– uzlabota informācijas pieejamība pacientiem, ieviešot
vienotas informācijas izvietošanu visās filiālēs;
– pilnveidota RVC iekšējā tīmekļa vietne, izveidojot sadaļu
“Veidlapu reģistrs”;
– atbilstoši normatīvo aktu obligātajām prasībām par
ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām,
sagatavots rīcības plāna projekts par pasākumiem, kādi
veicami ārstniecības iestādē, lai nodrošinātu pacientiem
drošus un kvalitatīvus ārstniecības pakalpojumus;
– veiktas iekšējās medicīnisko un finanšu dokumentu
pārbaudes četrās jomās;
– īstenotas 4 apmācības Zvanu centra darbiniekiem un
klientu pacientu reģistratoriem;
– veikta darbinieku ikgadējā novērtēšana un novērtēšanas
rezultātu analīze;
– nodrošinātas
nepieciešamās
obligātās
veselības
pārbaudes darbiniekiem;
– nodrošināta medicīnisko tehnoloģiju uzraudzība
atbilstoši izstrādātajām instrukcijām;
– izstrādāti trīs nepieciešamie normatīvie dokumenti
darba aizsardzībā;
– nodrošināta
pieejamība
veselības
aprūpes
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Izpildes termiņš
vai periods

–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–

–
–

–

–
–

Izpildes raksturojums
2017.gads
pakalpojumam
personām
ar
funkcionālajiem
traucējumiem filiālē “Iļģuciems”;
veikts darba vietu un darba veida risku novērtējums;
izstrādāts Darba vides iekšējās uzraudzības preventīvo
pasākumu plāns;
nodrošināta nepārtraukta radiācijas drošības kontrole;
veikti regulāri pasākumi Higiēniskā un pretepidēmiskā
režīma plāna aktualizēšanai un izpildei;
noorganizēti 10 izglītojoši pasākumi darbiniekiem par
aktuālajiem veselības aprūpes jautājumiem;
veikta Saimniecības nodaļas struktūras optimizācija un
uzsākta veselības aprūpes pakalpojumu jomas
administratīvā atbalsta funkciju un amatu optimizācija;
izveidots un uzturēts nominēto darbinieku reģistrs SIA
“Rīgas veselības centrs” iekšējo nomināciju kategorijās
(nominēti 27 darbinieki) un RD LD “Gada balva”
(nominēti 7 darbinieki) nomināciju kategorijās;
nodrošināta pacientu pierakstīšanās e-vidē;
papildināti un uzlaboti ārstu darba laiku stendi filiālēs
“Iļģuciems” un “Bolderāja”;
izveidotas 8 informācijas lapas par rehabilitācijas
pakalpojumiem;
pilnveidota SIA “Rīgas veselības centrs” tīmekļa vietne;
TV raidījumā “Dzīvīte” un portālos www.riga.lv un “Delfi”
atspoguļoti SIA “Rīgas veselības centrs” speciālistu
viedokļi;
nodrošināta aktīva sadarbība ar portāliem “Delfi” un
“mammamuntetiem”, raidījumu “Dzīvīte” u.c.;
lai reklamētu savus pakalpojumus un informētu
sabiedrību par to saņemšanas iespējām, nodrošināta
dalība “Pārdaugavas svētkos”, “Veselības dienā” un
pasākumos “Gaidību ceturtdiena” lielveikalā “Domina”;
Latvijas Sarkanā Krusta sagatavotajā veselības
gadagrāmatā ievietota informācija par SIA “Rīgas
veselības centrs” īstenoto projektu “Virssvara kabinets
bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu”;
nodrošināta regulāra informācija portāla www.riga.lv
sadaļā “Veselība”;
noslēgti līgumi ar RD par ES fonda projekta “Mēs par
veselīgu Rīgu” ietvaros realizētajiem projektiem
“Virssvara kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu
izglītošanu” un “Vingrošanas nodarbības grūtniecēm”.

2018.gads

Plašāka darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas
pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
U6.2. Veicināt veselīgu dzīvesveidu un veselības riska faktoru profilaksi

190

Pasākumi, aktivitātes
6.2.1.

Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura
lietošanas veicināšana bērnu un
jauniešu vidū

Atbildīgie izpildītāji
RD LD
(sadarbībā ar citiem
RD nozaru
departamentiem,
pakalpojuma
sniedzējiem)

Izpildes termiņš
vai periods
2017.-2020.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura lietošanas veicināšanai Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura lietošanas veicināšanai bērnu
bērnu un jauniešu vidū:
un jauniešu vidū:
– Rīgas
pilsētas
pašvaldības
tīmekļa
vietnē
– notikušas 640 dinamiskās pauzes 1.-4.klašu skolēniem;
www.veseligsridzinieks.lv tiek publicēta informācija un
– notikušas 8 izglītojošas lekcijas skolu pedagogiem par
izdotie materiāli par sabiedrības veselības jautājumiem, arī
dinamiskās pauzes nozīmi skolēnu ikdienā;
– Rīgas
pilsētas
pašvaldības
tīmekļa
vietnē
bērnu un jauniešu mērķauditorijai;
www.veseligsridzinieks.lv tiek publicēta informācija un
– novadīti 14 semināru cikli sēdoša darba veicējiem par
izdotie materiāli par sabiedrības veselības jautājumiem,
veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm;
arī bērnu un jauniešu mērķauditorijai;
– sadarbībā ar AS “Rīgas Centrāltirgus” īstenotas 12 praktiskas
– novadītas 90 nodarbības 9. un 12.klašu skolēniem par
veselīga ēdiena pagatavošanas nodarbības un degustācijas
sabalansētu uzturu un fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā.
“Veselīga uztura skola”;
Nodarbību laikā tika demonstrēti konkrēti pārtikas
– izveidots izglītojošs materiāls “Mana veselīgo recepšu
produkti un stāstīts par to ietekmi uz vispārējo veselības
grāmata”, kurā apkopotas receptes no “Veselīga uztura
stāvokli, kā arī tika veiktas pārrunas par ikdienā
skola” gatavošanas nodarbībām;
nepieciešamo uzturvielu daudzumu, porciju lielumu,
– notikušas 500 dinamiskās pauzes 1.-4.klašu skolēniem;
ēdienreižu skaitu, uzturu stresa laikā un fiziskās slodzes
– notikušas 25 izglītojošas lekcijas skolu pedagogiem par
nepieciešamību;
dinamiskās pauzes nozīmi skolēnu ikdienā;
– novadītas 12 publiskas lekcijas vecākiem par bērnu
– notikušas 264 sporta nodarbības 1.-4.klases skolēniem
veselīgu dzīves sākumu (uzturs un fiziskā attīstība),
pagarināto dienas grupu laikā;
sadarbībā ar RCB;
– notikušas 110 Veselīga un ekonomiska uztura gatavošana
– novadīti 15 semināru cikli sēdoša darba veicējiem par
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā;
veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm;
– notikušas 190 Vingrošanas skolēniem un viņu vecākiem
– izveidots galda kalendārs “Veselības vecināšanas
vispārējās izglītības iestāžu sporta zālēs rudens – ziemas
kalendārs sēdoša darba veicējiem 2018.gadam”;
periodā;
– novadītas 3 apmācības PII pedagogiem par veselīgu
– notikušas 493 Veselīga uztura programmas nodarbības
uzturu bērniem;
bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs;
– novadītas 7 lekcijas PII bērnu vecākiem par veselīgu
– notikušas 1572 nodarbības programmā Virssvara kabinets
uzturu bērniem;
bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu;
– īstenotas 2 apmācības skolu medicīnas masām par
– novadīta 1 apmācība PII pedagogiem par veselīgu uzturu
veselīgu uzturu un ēšanas traucējumiem jauniešiem;
bērniem;
– sadarbībā ar AS “Rīgas Centrāltirgus” īstenotas 12
– novadītas 9 lekcijas PII bērnu vecākiem par veselīgu uzturu
praktiskas veselīga ēdiena pagatavošanas nodarbības un
bērniem;
degustācijas “Veselīga uztura skola”;
– īstenotas 2 apmācības skolu medicīnas masām par veselīgu
– organizēts sporta pasākums skolēniem “Vesels-Gudrsuzturu un ēšanas traucējumiem jauniešiem;
Laimīgs”;
– novadītas 64 nodarbības 9. un 12.klašu skolēniem par
nodarbības skolēniem "Interaktīvo nodarbību vadīšana par
– notikušas 90 vingrošanas nodarbības 1.-4.klašu
skolēnu uzturu skolā un mājās. Ko mēs lietojam uzturā?"
skolēniem pagarināto dienas grupu laikā;
– notikušas 128 vingrošanas nodarbības skolēniem un viņu
– izveidots galda kalendārs “Veselības veicināšanas kalendārs
vecākiem izglītības iestāžu sporta zālēs rudens – ziemas
2019. gadam”
periodā.
SIA “Rīgas veselības centrs”:
1) realizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Mēs par veselīgu
Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi!” ietvaros sniegti pakalpojumi:
“Virssvara kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu”
un “Grūtnieču vingrošana zālē un baseinā”;
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads

6.2.2.

Bērnu, jauniešu un viņu vecāku
zināšanu uzlabošana par veselību un
to ietekmējošiem faktoriem, kā arī par
drošību mājās un sabiedriskās vietās
(traumatisma profilakse)

RD LD
(sadarbībā ar citiem
RD nozaru
departamentiem,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2017.-2020.

Bērnu, jauniešu un viņu vecāku zināšanu uzlabošanai par
veselību un to ietekmējošiem faktoriem:
– novadītas 195 interaktīvas nodarbības “Traumatisma
profilakses nodarbības”, pēc kuras katrs skolēns saņēma
izglītojošu krāsojamo grāmatiņu, kas palīdz nostiprināt
nodarbībā iegūtās zināšanas;
– izdoti divi jauni informatīvie materiāli, kas paredzēti 3-4
un 5-6 gadus veciem bērniem.
– uzsākta jaunu izglītojošu nodarbību vadīšana vecākiem
par pirmās palīdzības sniegšanu bērniem, novadītas
16 nodarbības.

6.2.3.

Vides
radīšana
un
pasākumu
īstenošana, kas veicina veselīgus
paradumus
darbspējīgā
vecuma
iedzīvotāju vidū: veselīga uztura
lietošanu,
fizisko
aktivitāšu
palielināšanu ikdienā, smēķēšanas
pārtraukšanu, alkoholisko dzērienu
lietošanas samazināšanu

RD LD
(sadarbībā ar citiem
RD nozaru
departamentiem,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2017.-2020.

Vides radīšanas un pasākumu īstenošanas ietvaros, kas
veicina veselīgus paradumus darbspējīgā vecuma iedzīvotāju
vidū:
– notikuši informatīvi izglītojoši pasākumi PVO Veselības
dienu ietvaros.
– Prettabakas
dienas
ietvaros
tīmekļa
vietnē
www.veseligsridzinieks.lv un sociālā tīkla Facebook lapā
Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā = 2VR tika izveidots
konkurss par savu attieksmi pret cigareti “Vēstule
cigaretei”;
– novadīti 15 semināru cikli sēdoša darba veicējiem par
veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm;
– izveidots galda kalendārs “Veselības vecināšanas
kalendārs sēdoša darba veicējiem 2018.gadam”;
– notikušas 769 nūjošanas nodarbības brīvā dabā;
– notikušas 164 vingrošanas nodarbības brīvā dabā;
– notikušas 104 vingrošanas nodarbības grūtniecēm gan
zālē, gan baseinā;
– notikuši 3 speciālistu vadīti semināri par veselības
veicināšanas pasākumiem;
– notikušas 4 publisko lekciju nodarbības par garīgās

2018.gads
2) izglītota sabiedrība par veselības veicināšanas un profilakses
jautājumiem veicot regulāru sadarbību ar žurnāliem
„Mammām&Tētiem”, „Bērndārznieks”, laikrakstiem „Vesti”
un “MK Latvija”, izvietojot informāciju SIA “Rīgas satiksme”
mikroautobusos, portālā riga.lv. un www.facebook.lv RVC
profilā;
ar Rīgas centrālās bibliotēkas filiāļbibliotēku un RD Klientu
apkalpošanas centra starpniecību ir izplatīti informatīvie
materiāli par RVC valsts kvotu ietvaros piedāvātajiem
pakalpojumiem, tajā skaitā par veselīgu uzturu.
Bērnu, jauniešu un viņu vecāku zināšanu uzlabošanai par veselību
un to ietekmējošiem faktoriem:
– novadītas 260 interaktīvas nodarbības “Traumatisma
profilakses nodarbības”, pēc kuras katrs PII un sākumskolas
audzēknis saņēma izglītojošu krāsojamo grāmatiņu, kas
palīdz nostiprināt nodarbībā iegūtās zināšanas;
– Novadītas interaktīvas 130 nodarbības 5-12 klašu skolēniem
par traumatisma profilaksi;
– izglītojošu nodarbību vadīšana vecākiem par pirmās
palīdzības sniegšanu bērniem, novadītas 8 nodarbības.
Sagatavots
raksts
publicēšanai
mājas
lapā
www.veseligsridzinieks.lv par bērnu traumatismu.
Novadītas 69 Veselības veicināšanas nodarbības ģimenēm ar
bērniem.
– Novadīti 14 semināru cikli sēdoša darba veicējiem par
veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm;
– Sadarbībā ar AS “Rīgas Centrāltirgus” īstenotas 12 praktiskas
veselīga ēdiena pagatavošanas nodarbības un degustācijas
“Veselīga uztura skola”;
– Izveidots izglītojošs materiāls “Mana veselīgo recepšu
grāmata”, kurā apkopotas receptes no “Veselīga uztura
skola” gatavošanas nodarbībām;
– Notikušas 10 Sporta dienas ģimenēm;
– Izveidots galda kalendārs “Veselības vecināšanas kalendārs
2019.gadam”.
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6.2.4.

Iedzīvotāju zināšanu uzlabošana par
reproduktīvo veselību, personīgās
higiēnas un mutes veselības nozīmi

Atbildīgie izpildītāji

RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojuma
sniedzējiem)

Izpildes termiņš
vai periods

2017.-2020.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
veselības veicināšanu;
– notikuši 24 garīgās veselības veicināšanas publiskie
semināri par stresu un tā radītajām veselības
problēmām.
Iedzīvotāju zināšanu uzlabošanai par reproduktīvo veselību,
– Īstenotas 40 lekcijas pirmsskolas bērnu vecākiem un 5.personīgās higiēnas un mutes veselības nozīmi:
7.klašu skolēnu vecākiem (vecāku sapulču ietvaros) “Kā
– grupu dzīvokļu klientiem un pilngadīgām personām
vadīt sarunu ar bērnu par reproduktīvās veselības
notikušas 3 psihoemocionālās veselības veicināšanas
jautājumiem?”;
grupas, piedalījās 55 dalībnieki;
– Sagatavots
raksts
publicēšanai
mājas
lapā
– novadītas 4 apmācības PII pedagogiem par mutes
www.veseligsridzinieks.lv par bērnu reproduktīvās veselības
veselību bērniem;
jautājumiem, tajā skaitā kā vecākiem sarunāties ar bērnu
– notikušas 70 nodarbības 5.-6.klašu skolēniem par mutes
par reproduktīvo veselību;
higiēnu;
– Novadītas 76 nodarbības 5. - 9.klases meitenēm par
– īstenotas 5 lekcijas par mutes veselību Rīgas pilsētas
reproduktīvo veselību;
pašvaldības pansionātos, uzlabojot senioru zināšanas par
– Novadītas 87 nodarbības 5. - 9.klases zēniem par
mutes dobuma kopšanu;
reproduktīvo veselību;
– īstenotas 42 lekcijas pirmsskolas bērnu vecākiem un 5.– Novadīta 1 apmācība PII pedagogiem par mutes veselību
7.klašu skolēnu vecākiem (vecāku sapulču ietvaros) “Kā
bērniem;
vadīt sarunu ar bērnu par reproduktīvās veselības
– Notikušas 87 nodarbības 5. - 6. klašu skolēniem par mutes
jautājumiem?”;
higiēnu.
– novadītas 100 nodarbības 5.-9.klašu zēniem par
reproduktīvo veselību.
SIA “Rīgas veselības centrs”:
Realizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Mēs par veselīgu Rīgu –
SIA “Rīgas Dzemdību nams” organizējis šādus pasākumus:
daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību
– realizētas lekcijas topošajiem vecākiem. 2017.gadā profilakses pasākumi!” ietvaros sniegti pakalpojumi: “Virssvara
uzsāktas jaunas nodarbības “Rūpes par jaundzimušo – kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu” un “Grūtnieču
higiēna, drošība, ēdināšana. Jaundzimušā aprūpe un vingrošana zālē un baseinā”, kuru ietvaros ir pārrunas ar
veselīgi dzīves apstākļi” un “Veselīgs un pilnvērtīgs uzturs dalībniekiem, tajā skaitā par reproduktīvo veselību.
grūtniecības laikā”. Realizētas individuālas psihologa
konsultācijas grūtniecēm un jaunajām māmiņām SIA “Rīgas Dzemdību nams”:
1) Ģimenes skolas nodarbību norisei iegādāts jaundzimušā
pēcdzemdību periodā;
– īstenota bezmaksas vecmāšu konsultāciju sniegšana
manekens;
grūtniecēm un jaunajām ģimenēm Starptautiskās 2) Ēnu dienā 14.02.2018. piedalījās 13 jaunieši, "ēnojot" ārstu,
vecmāšu dienas akcijas ietvaros;
vecmātes un bērnu aprūpes māsas
– pasaules Zīdīšanas veicināšanas nedēļā jau trešo reizi 3) Izstrādāts informatīvais materiāls "Jaundzimušo drošība,
organizēta bezmaksas lekcija topošajām un jaunajām
sagatavota sērija ar veselīgu ēdienu receptēm, kas
māmiņām un publicēti informatīvi materiāli – padomi
publicētas mājaslapā, sociālajos tīklos un mājaslapā,
zīdīšanas veicināšanai;
aktualizēts materiāls "Ko ņemt līdzi, dodoties uz dzemdību
– Dzemdību nama 1.stāvā labiekārtota zīdīšanas telpa;
namu?", sagatavoti un publicēti video materiāli "Pozas
sagatavoti informatīvie materiāli par Vecmāšu
diskomforta un sāpju sajūtas mazināšanai dzemdību laikā",
pēcdzemdību mājas vizītēm (izvietots Dzemdību namā),
"Slingu terapija", "Teipošana pēcdzemdību periodā";
elektroniski – par uzturu grūtniecēm Lieldienās (pavasarī), 4) Vecmāšu dienā organizētas
vecmāšu bezmaksas
aktualizēts materiāls “Ko ņemt līdzi uz dzemdībām”,
konsultācijas (piedalījās 9 vecmātes).
aktualizētas
informatīvās
grāmatiņas
klientiem
(atrodamas Dzemdību namā), izveidotas 2 mapes ar
informāciju par RD iestāžu atbalstu māmiņām, vecākiem
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

6.2.5.

Atkarību un pašnāvību profilakse,
darbojoties gan universālās, gan
selektīvās profilakses jomā, lai
identificētu tos jauniešus, kuriem
parādās dažādas grūtības skolā, kas
var novest pie narkotiku lietošanas vai
pašnāvības veikšanas

RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojuma
sniedzējiem)

2017.-2020.

6.2.6.

Infekcijas slimību profilakse, izglītojot
sabiedrību un veicinot savlaicīgas
ārstēšanās uzsākšanu

RD LD
(sadarbībā ar
ārstnieciskā profila
RP SIA)

2017.-2020.

6.2.7.

Informācijas sniegšana iedzīvotājiem
veselības (t.sk. veselības veicināšanas)
jautājumos

RD LD
(sadarbībā ar citiem
RD nozaru

2017.-2020.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
un maznodrošinātajām personām, kā arī izveidots
informatīvais stends par RD piedāvātajiem pasākumiem
un cita veida atbalstu rīdziniekiem.
Rīgas izglītības iestādēs tiek veikts atkarību profilakses darbs. Rīgas izglītības iestādēs tiek veikts atkarību profilakses darbs.
Notikušas 4 lekcijas speciālistiem ar mērķi atpazīt atkarības Notikušas 2 lekcijas speciālistiem ar mērķi atpazīt atkarības riskus
riskus un simptomus.
un simptomus.
Norisinājušies 11 apmācību semināri – “Atkarība un Norisinājušies 10 apmācību semināri – “Atkarība un līdzatkarība
līdzatkarība ģimenē”, “Jauniešu datoratkarības intervence”, ģimenē”, “Agresijas intervences programma jauniešiem”,
“Jauniešu smēķēšanas intervece”, “Atkarību profilakse “Atkarību profilakse pirmsskolā un sākumskolā”, “Sociāli
pirmsskolā un sākumskolā”, “Mācību motivācija pieaugušajiem emocionālās dzīves prasmes”,” Stresa ietekme uz jauniešu
– psihoaktīvu vielu lietotājiem” – psihologiem, sociālajiem veselību”, ”Apreibinošu vielu lietošanas diagnostika jauniešu
pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem – kopā 121 vidū” – psihologiem, sociālajiem pedagogiem un sociālajiem
speciālists. Novadītas 204 diskusijas un 154 interaktīvas darbiniekiem un speciālistiem, kuri strādā ar bērniem, jauniešiem
nodarbības, iesaistot 7 928 skolēnus.
– kopā 157 speciālisti. Novadītas 180 diskusijas nodarbības, par
atkarību profilakses tēmām, kurās iesaistīti 4 063 skolēni.
Notikušas 111 nodarbības par infekciju slimību profilaksi, - Īstenotas 100 nodarbības Rīgas vispārizglītojošo skolu 9. -12.
kurās piedalījās 2 841 sākumskolas klašu skolēns.
klašu skolēniem par ar asinīm pārnēsājamo infekcijas slimību
Īstenotas 65 nodarbības Rīgas vispārizglītojošo skolu 10.- profilaksi (B, C hepatīts, HIV u.c.).
12.klašu skolēniem par ar asinīm pārnēsājamo infekcijas - PVO Tuberkulozes dienas ietvaros tika rīkots pasākums “Rīgas
slimību profilaksi (B, C hepatīts, HIV u.c.).
iedzīvotāju informēšanas pakalpojums par tuberkulozes slimības
PVO Tuberkulozes dienas ietvaros tika rīkots pasākums “Rīgas izplatību un profilakses iespējām” sadarbībā ar nodibinājumu
iedzīvotāju un mediju informēšanas pakalpojums par “Latvijas Tuberkulozes fonds”. Septiņas darba dienas
tuberkulozes slimības izplatību un profilakses iespējām” iedzīvotājiem bija iespēja saņemt konsultācijas par tuberkulozes
sadarbībā ar nodibinājumu “Latvijas Tuberkulozes fonds”. simptomiem, ārstēšanu un profilaksi, kā arī nepieciešamības
Tika uzņemts video rullītis par Tuberkulozes slimību un gadījumā tika ņemts krēpu paraugs analīzēm. Tika sniegtas 145
profilakses iespējām, kurš divas nedēļas tika rādīts RP SIA konsultācijas, tika paņemti 92 krēpu paraugi.
“Rīgas satiksme” transportlīdzekļos un informācija publicēta Sagatavots raksts “Cilvēka imūndeficīta vīrusa izplatība un
tīmekļa vietnē www.veseligsridzinieks.lv un sociālā tīkla inficēšanās risks jauniešu vidū” publicēšanai mājas lapā
Facebook lapā Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā = 2VR, kā arī 7 www.veseligsridzinieks.lv .
darba dienas iedzīvotājiem bija iespēja saņemt konsultācijas
par tuberkulozes simptomiem, ārstēšanu un profilaksi, kā arī SIA “Rīgas veselības centrs”:
nepieciešamības gadījumā tika ņemts krēpu paraugs
1) izglītota sabiedrība par veselības veicināšanas un profilakses
analīzēm. Tika sniegtas 129 konsultācijas, tika paņemti 85
jautājumiem veicot regulāru sadarbību ar žurnāliem
krēpu paraugi.
„Mammām&Tētiem”, „Bērndārznieks”, laikrakstiem „Vesti”
SIA “Rīgas Dzemdību nams” visiem jaundzimušajiem, kuru
un “MK Latvija”, izvietojot informāciju SIA “Rīgas satiksme”
mātes ir HIV inficētas, tika veikts HIV RNS izmeklējums.
mikroautobusos, portālā riga.lv. un www.facebook.lv RVC
Augsta riska jaundzimušajiem nodrošināta medikamenta
profilā;
Viramune (Nevirapine) terapija. Kopš 01.04.2017. uzsākta
2) informācija izdevumā “Veselības gadagrāmata”;
valsts apmaksāta zīdaiņu mākslīgā piena maisījuma
3) atjaunota www.rigasveseliba.lv mājas lapa uzlabota tās
izsniegšana HIV inficētām mātēm. Izstrādāti un aktualizēti
funkcionalitāte;
Medicīniskās aprūpes protokoli.
4) nodrošināta RD LD, SPKC un NVD sagatavoto izdales
materiālu pieejamība filiālēs.
Tika organizēts traumatisma profilakses un psihoemocionālās
veselības veicināšanas pasākums “Diena labām domām” Rīgas
senioriem. Pasākuma ietvaros seniori tika izglītoti par

Nodrošināta piecu Veselības istabu darbība Rīgas pilsētas
pašvaldībā. Veselības istabu pamatuzdevums ir iedzīvotāju
izglītošana veselības veicināšanas un slimību profilakses
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Atbildīgie izpildītāji
departamentiem,
pakalpojuma
sniedzējiem)

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
traumatisma profilaksi un racionālu medikamentu lietošanu. jautājumos, veselīga dzīvesveida principu skaidrošana un
Pasākuma laikā notika 2 radošās darbnīcas – auduma popularizēšana. Konsultāciju laikā ir iespējams izmērīt
iepirkuma somas apgleznošana ar ūdens noturīgām auduma asinsspiedienu, auguma garumu, svaru, noteikt ķermeņa masas
krāsām un sveču liešanas darbnīca. Kopā piedalījās 179 Rīgas indeksu, kā arī noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs.
2018.gadā veselības istabas apmeklētas 5 236 reizes.
seniori.
Nodrošināta piecu Veselības istabu darbība Rīgas pilsētas Sagatavots
raksts
publicēšanai
mājas
lapā
pašvaldībā. Veselības istabu pamatuzdevums ir iedzīvotāju www.veseligsridzinieks.lv par kritisko domāšanu internetā.
izglītošana veselības veicināšanas un slimību profilakses Organizēts
veselīgas
novecošanas
profilakses
un
jautājumos, veselīga dzīvesveida principu skaidrošana un psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākums “Diena labām
popularizēšana. Konsultāciju laikā ir iespējams izmērīt domām” Rīgas senioriem. Pasākuma ietvaros seniori tika izglītoti
asinsspiedienu, auguma garumu, svaru, noteikt ķermeņa par depresijas un trauksmes savlaicīgu atpazīšanas profilaksi un
masas indeksu, kā arī noteikt holesterīna un cukura līmeni veselīgas novecošanas veicināšanas, kognitīvu traucējumu agrīna
asinīs. 2017.gadā veselības istabas apmeklētas 5 269 reizes.
atpazīšana. Pasākuma laikā notika 2 radošās darbnīcas – ziepju
liešanas darbnīca un praktiskā cigun nodarbība. Kopā piedalījās
SIA “Rīgas Dzemdību nams” veikti šādi pasākumi:
173 Rīgas seniori. (skat.arī 6.2.9.punktu)
– speciālisti piedalījās dažādos masu mediju pasākumos, Notikuši 9 Publisko lekciju cikli par garīgās veselības veicināšanu.
dalība diskusijās par smēķēšanu un citām atkarībām Notikuši 42 garīgās veselības veicināšanas publiskie semināri par
stresu un tā radītājam veselības problēmām
grūtniecības laikā;
– sadarbībā ar uzņēmumu JCDecaux realizēta publicitātes
kampaņa pret smēķēšanu grūtniecības laikā (vides SIA “Rīgas Dzemdību nams”:
plakāts, publikācijas sociālajos tīklos).
1) Sniegts atbalsts RD un ESF atbalstītajiem pasākumiem "Mēs
par veselīgu Rīgu - daudzveidīgi un pieejami veselības
SIA “Rīgas veselības centrs” sniegta
informācija
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi";
2) vecmātes ir iesaistījušās zīdīšanas veicināšanas pasākumos,
iedzīvotājiem:
– TV raidījumā “Dzīvīte” un portālos www.riga.lv un “Delfi”
kā arī nodrošināts atbalsts aktivitātēm "Pāru attiecību
– SIA “Rīgas veselības centrs” speciālistu (bērnu ķirurga,
stiprināšana, sekmējot tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un
galvenā speciālista rehabilitācijas jautājumos, ģimenes
audzināšanā, veicinot veselīgu ģimeņu ilgtspēju un bērnu
ārstu, uztura speciālista, zobu higiēnista) viedokļi viņu
emocionālo veselību";
kompetences ietvaros;
3) sagatavoti un publicēti dažādi informatīvie materiāli, pie
– nodrošināta dalība pasākumos “Gaidību ceturtdiena”
Dzemdību nama izvietots informatīvais plakāts par mātes
lielveikalā “Domina”;
piena nozīmi bērna attīstībā;
– izveidotas 8 informācijas lapas rehabilitācijas 4) ieviesti jauni pakalpojumi: "Zīdaiņu masāža", "Slingu
pakalpojumu popularizēšanai: “SIA “Rīgas veselības
terapija", "Teipošana".
centrs” rehabilitācijas pakalpojumi”; “Bērnu attīstības
skrīnings – Albertas programma”; “Bērnu attīstības
skrīnings – Minhenes programma”; “Vingrošana SIA “Rīgas veselības centrs”:
grūtniecēm”; “Vingrošana jaunajām māmiņām ar 1) informācija izdevumā “Veselības gadagrāmata”;
mazuli”;
“Zīdaiņa
peldētapmācība”;
“Montesori 2) atjaunota www.rigasveseliba.lv mājas lapa, un uzlabota tās
programma”.
funkcionalitāte;
3) nodrošināta RD LD, SPKC un NVD sagatavoto izdales
materiālu pieejamība filiālēs;
izglītota sabiedrība par veselības aprūpes jautājumiem veicot
regulāru sadarbību ar žurnāliem „Mammām&Tētiem”,
„Bērndārznieks”, laikrakstiem „Vesti” un “MK Latvija”, izvietojot
informāciju SIA “Rīgas satiksme” mikroautobusos, portālā riga.lv.
un www.facebook.lv RVC profilā.
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6.2.8.

Kaitējuma mazināšanas programmas
īstenošana narkotisko vielu lietotāju
vidū

RD LD

Izpildes termiņš
vai periods
2017.-2020.

6.2.9.

Vecāka
gadagājuma
veselības veicināšana
profilakse

RD LD

2017.-2019.

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

iedzīvotāju
un slimību

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
HIV profilakse un psihosociālie pakalpojumi narkotisko vielu HIV profilakse un psihosociālie pakalpojumi narkotisko vielu
lietotājiem un viņu kontaktpersonām (speciālistu (sociālā lietotājiem un viņu kontaktpersonām (speciālistu (sociālā
darbinieka, psihologa, HIV konsultanta) konsultācijas). Veikta darbinieka, psihologa, HIV konsultanta) konsultācijas). Veikta HIV
HIV ekspresdiagnostika, apmainītas izlietotās šļirces un ekspresdiagnostika, apmainītas izlietotās šļirces un izsniegti
prezervatīvi. Pakalpojums papildināts ar izglītojošām lekcijām
izsniegti prezervatīvi.
Īslaicīgās uzturēšanās mītņu (ĪUM) klientiem, par dažādām
tēmām (atkarības, reproduktīvā veselība, infekciju slimības,
personīgā higiēna u.c.).
Nodrošināta senioru zvanu centra darbība.
Nodrošināta 5 Veselības istabu darbība Rīgas pašvaldībā.
Senioru zvanu centrā katru darba dienu no plkst.10.00 līdz Veselības istabu pamatuzdevums ir iedzīvotāju izglītošana
14.00 darbojas trīs brīvprātīgie seniori (kopā zvanu centrā veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos, veselīga
nodarbināti 30 seniori), atbildot uz citu senioru zvaniem un dzīvesveida principu skaidrošana un popularizēšana. Konsultāciju
sniedzot konsultācijas par dažādām aktualitātēm, kas notiek laikā iespējams izmērīt asinsspiedienu, auguma garumu, svaru,
Rīgas pašvaldībā, vai vienkārši uzklausot tos un palīdzot atrast noteikt ķermeņa masas indeksu, kā arī noteikt holesterīna un
domubiedrus. 2017.gadā iesaistījušies aptuveni 50 cukura līmeni asinīs. 2018.gadā veselības istabas apmeklētas
brīvprātīgie, kuri saņēmuši/veikuši aptuveni 1 400 zvanus 5 236 reizes (skat. arī 6.2.7.punktu).
(skat. arī 4.1.1.punktu).
Senioru zvanu centra darbības nodrošināšana. Senioru zvanu
Novadītas 19 veselīga uztura apmācības DC apmeklētājiem centrā katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 14:00 darbojas viens
(skat. arī 4.1.1.punktu).
līdz trīs brīvprātīgie seniori (zvanu centrā kopā nodarbināti
Notikušas 24 veselības veicināšanas nodarbības vecāka aptuveni 30 seniori), atbildot uz citu senioru zvaniem un sniedzot
gadagājuma sievietēm (skat. arī 4.1.1.punktu).
konsultācijas par dažādām aktualitātēm, kas notiek Rīgas pilsētas
Notikušas 5 radošās darbnīcas
un 2 lekcijas vecāka pašvaldībā, vai vienkārši uzklausot tos un palīdzot atrast
gadagājuma cilvēku psihoemocionālās veselības veicināšanai domubiedrus. 2018.gadā saņemti 596 zvani.
(skat. arī 4.4.1.punktu).
Organizēts
veselīgas
novecošanas
profilakses
un
Notikušas 769 nūjošanas nodarbības brīvā dabā (skat. arī psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākums “Diena labām
6.2.3.punktu).
domām” Rīgas senioriem. Pasākuma ietvaros seniori tika izglītoti
Īstenotas 5 lekcijas par mutes veselību Rīgas pašvaldības par depresijas un trauksmes savlaicīgu atpazīšanas profilaksi un
pansionātos, uzlabojot senioru zināšanas par mutes dobuma veselīgas novecošanas veicināšanas, kognitīvu traucējumu agrīna
kopšanu (skat. arī 6.2.4.punktu).
atpazīšana. Pasākuma laikā notika 2 radošās darbnīcas – ziepju
Organizēts traumatisma profilakses un psihoemocionālās liešanas darbnīca un praktiskā Cigun nodarbība. Kopā piedalījās
veselības veicināšanas pasākums “Diena labām domām” Rīgas 173 Rīgas seniori (skat. arī 6.2.7.punktu).
senioriem. Pasākuma ietvaros seniori tika izglītoti par Notikuši 14 speciālistu vadīti semināri par veselības veicināšanas
traumatisma profilaksi un racionālu medikamentu lietošanu. pasākumiem;
Pasākuma laikā notika 2 radošās darbnīcas – auduma Notikušas 1 430 nūjošanas nodarbības Rīgas iedzīvotājiem;
iepirkuma somas apgleznošana ar ūdens noturīgām auduma Notikušas 30 Veselīga un ekonomiska uztura gatavošanas
krāsām un sveču liešanas darbnīca. Kopā piedalījās 179 Rīgas apmācības Rīgas pilsētas pašvaldības dienas centros;
seniori (skat. arī 6.2.7.punktu).
Notikušas 49 Veselības veicināšanas nodarbības vecāka gada
Nodrošināta 5 Veselības istabu darbība Rīgas pašvaldībā. gājuma sievietēm;
Veselības istabu pamatuzdevums ir iedzīvotāju izglītošana Notikušas 232 Cigun nodarbības;
veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos, Notikušas 86 Mākslas terapijas nodarbības;
veselīga dzīvesveida principu skaidrošana un popularizēšana. Notikušas 7 Deju terapijas nodarbības;
Konsultāciju laikā iespējams izmērīt asinsspiedienu, auguma Notikušas 54 Vingrošana baseinā iedzīvotājiem vecumā virs 55
garumu, svaru, noteikt ķermeņa masas indeksu, kā arī noteikt gadiem;
holesterīna un cukura līmeni asinīs. 2017.gadā veselības Notikušas 96 vingrošanas nodarbības fizioterapeita pavadībā
istabas apmeklētas 5 269 reizes (skat. arī 6.2.7.punktu).
pašvaldības SAC un DC;
Sākot ar 2017.gada augustu, projekta ESF “Mēs par veselīgu Veikti 5 233 bezmaksas holesterīna un cukura līmeņa noteikšanas
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7.1.1.

Grupu dzīvokļa
izveidošana un
pakalpojuma nodrošināšana personām
ar psihiskās veselības traucējumiem

7.1.2.

Grupu dzīvokļa izveidošana un
pakalpojuma nodrošināšana personām
ar garīga rakstura traucējumiem

7.1.3.

Dienas aprūpes centra izveidošana un
pakalpojuma nodrošināšana personām
ar psihiskās veselības traucējumiem

7.1.4.

Dienas aprūpes centra izveidošana un
pakalpojuma nodrošināšana personām
ar garīga rakstura traucējumiem

7.1.5.

Dienas aprūpes centra personām ar
garīgās
attīstības
traucējumiem
pakalpojuma nodrošināšana atbilstoši
pieprasījumam (palielināts vietu skaits
gadā par 5 vietām)
Specializētās darbnīcas personām ar
garīga
rakstura
traucējumiem
pakalpojuma nodrošināšana atbilstoši
pieprasījumam
Dienas centru izveidošana pensijas
vecuma cilvēkiem pilsētas apkaimēs,
ņemot vērā attālumu no klientu
dzīvesvietas un sabiedriskā transporta

7.1.6.

7.1.7.

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Rīgu!” ietvaros organizētas nūjošanas nodarbības 16 Rīgas asinīs testi un ekspreskonsultācijas.
pilsētas apkaimēs, nodrošinot 487 nūjošanas nodarbības.
Projekta ietvaros organizētas arī veselīga un ekonomiska SIA “Rīgas veselības centrs”:
1) atjaunota www.rigasveseliba.lv mājas lapa, un uzlabota tās
uztura gatavošanas apmācības RSD DC, 2017.gadā (augustsfunkcionalitāte;
decembris) organizējot 19 nodarbības.
Projekta ietvaros 2017.gadā organizētas 22 veselības
2) izglītoti vecāka gājuma iedzīvotāji
par veselības
veicināšanas nodarbības vecāka gadagājuma sievietēm.
veicināšanas un profilakses jautājumiem veicot regulāru
Projekta ietvaros 2017.gadā organizēti 2 speciālistu vadīti
sadarbību
ar
žurnāliem
„Mammām&Tētiem”,
semināri par veselības veicināšanas pasākumiem vecāka
„Bērndārznieks”, laikrakstiem „Vesti” un “MK Latvija”,
gadagājuma iedzīvotājiem.
izvietojot informāciju portālā riga.lv. un www.facebook.lv
RVC profilā, izdevumā “Veselības gadagrāmata”;
3) dalība pasākumā “Senioru zelti ritmi”.

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
U7.1. Nodrošināt dažādu mērķa grupu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus
RD LD
2017. – pastāvīgi
Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām tika
(sadarbībā ar RSD,
izvirzītas
citas
prioritātes
sociālo
pakalpojumu
pakalpojuma
nodrošināšanas jomā.
sniedzējiem)
RD LD
2018. – pastāvīgi
Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota
(sadarbībā ar RD ĪD un
(jebkurā vietā
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
RSD, pakalpojuma
Rīgā),
budžeta iespējām.
sniedzējiem)
2020. – pastāvīgi
(Bolderājā)
RD LD
2018. – pastāvīgi
Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota
(sadarbībā ar RSD,
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
pakalpojuma
budžeta iespējām.
sniedzējiem)
RD LD
2018. – pastāvīgi
Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota
(sadarbībā ar RD ĪD un
(jebkura vieta
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
RSD, pakalpojuma
Rīgā),
budžeta iespējām.
sniedzējiem)
2020. – pastāvīgi
(Bolderājā)
RD LD
2018. – pastāvīgi
Par 9 vietām palielināts vietu skaits trijos dienas aprūpes
(sadarbībā ar RSD,
centros.
pakalpojuma
sniedzējiem)
RD LD
(sadarbībā ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)
RD LD
(sadarbībā ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām tika
izvirzītas citas prioritātes sociālo pakalpojumu nodrošināšanas
jomā.
Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Turpināts finansēt 2017.gadā palielinātās 9 vietas trijos dienas
aprūpes centros.

2018. – pastāvīgi

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

2018. – pastāvīgi
(Vecmīlgrāvī),
2018. – pastāvīgi
(Bolderājā),

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
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Atbildīgie izpildītāji

maršrutu tīklu

Izpildes termiņš
vai periods
2019. – pastāvīgi
(Āgenskalnā)
2018. – pastāvīgi
(Vidzemes
priekšpilsētā),
2018. – pastāvīgi
(Latgales
priekšpilsētā)
2017. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads

2018.gads

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām.

Par 5 vietām palielināts vietu skaits vienā dienas aprūpes centrā.

Uzsākta pansijas pakalpojuma nodrošināšana Ieriķu ielā 28,
Rīgā (20 vietas). 2017.gadā pakalpojums nodrošināts
28 personām.
Veiktas iestrādes aprūpētās dzīvesvietas pakalpojuma izveidei
(uzsākta pakalpojuma koncepta izstrāde, veikti grozījumi RD
04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 “Rīgas pilsētas
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtība”, kuros iekļauts pakalpojums).
2017.gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem
(valsts nefinansēti) nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi
(pacēlāji) divām personām.
2017.gadā pakalpojumu saņēma 215 personas.

Noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzējiem par aprūpētās
dzīvesvietas pakalpojuma nodrošināšanu.

7.1.8.

Jaunu
dienas
aprūpes
centru
izveidošana personām ar demenci,
izvietojot tos visās Rīgas priekšpilsētās

RD LD
(sadarbībā ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

7.1.9.

Pansijas un aprūpētās dzīvesvietas
pakalpojuma izveidošana

RD LD
(sadarbībā ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

7.1.10. Valsts
nefinansēta
tehniskā
aprīkojuma nodrošināšana personām
ar kustību traucējumiem
7.1.11. Īslaicīgās
uzturēšanās
mītnes
pakalpojuma
nodrošināšana
motivētiem klientiem, t.sk. ģimenēm
bez pastāvīga mājokļa, kuri aktīvi veic
darbības, lai mainītu savus dzīves
apstākļus
7.1.12. Naktspatversmes
pakalpojuma
izveidošana un nodrošināšana

RD LD
(sadarbībā ar RSD)

2017. – pastāvīgi

RD LD
(sadarbībā ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi

RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojuma
sniedzējiem)
RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojuma
sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām.

2017. – pastāvīgi
(Kurzemes
rajonā),
2018. – pastāvīgi
(Ziemeļu rajonā)
2018. – pastāvīgi

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām.

7.1.13. Dienas
centru
izveidošana
bezpajumtniekiem un pakalpojuma
nodrošināšana

7.1.14. Dienas aprūpes centru izveidošana
bērniem

7.1.15. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas iestādes
“Jauniešu
māja” izveidošana
7.1.16. Atbalstītās dzīvošanas jauniešiem pēc
ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma
un atbalsta centra
jauniešiem
izveidošana

RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojuma
sniedzējiem)
RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojuma
sniedzējiem)
RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojuma
sniedzējiem)

2018.gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem
(valsts nefinansēti) 2 personām nodrošināti tehniskie
palīglīdzekļi.

2018.gadā pakalpojumu saņēma 255 personas.

2017. – pastāvīgi

2018. – pastāvīgi

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām.
RP BJC struktūrvienībās “Pārdaugava”, “Ezermala” un “Apīte”
tika nodrošināts jauniešu mājas pakalpojums – kopumā
52 jauniešiem.
Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

2018.gadā pakalpojumu saņēma 69 personas.

2018.gadā pakalpojumu saņēma 57 personas.
2018. gadā uzsākts process pie uzdevuma izpildes. Pakalpojums
tiks uzsākts 2019. gada 1. jūnijā, kā mītnes vieta Rīgas
pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Imanta”.
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Izpildes termiņš
vai periods
2018. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām tika
izvirzītas
citas
prioritātes
sociālo
pakalpojumu
2018.gadā pakalpojumu saņēma 309 personas.
nodrošināšanas jomā.

2017. – pastāvīgi

2017.gadā pakalpojumu saņēma 206 personas.

RD LD
(sadarbībā ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi

RD LD
(sadarbībā RP BJC)

2019. – pastāvīgi

RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojuma
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi

2017.gadā pārvaldes uzdevuma deleģējuma līguma ietvaros
SOS “Ģimeņu atbalsta centrs” sniedza sociālā darba
pakalpojumu 124 ģimenēm.
2017.gadā tika noslēgts jauns projekta līgums par sociālā
darba pakalpojuma sniegšanu ģimenēm ar bērniem, uz
kuriem attiecināms Bērnu tiesību aizsardzības likuma
58.pants – individuāla uzvedības sociālās korekcijas
programmu izstrāde, ar mērķi veicināt iespēju katram bērnam
augt un attīstīties mīlošā, ģimeniskā vidē, stiprinot bioloģisko
vecāku kapacitāti. Pārskata periodā pakalpojumu saņēma 27
ģimenes, kurās aug 56 bērni.
Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām.
2017.gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta nodrošināts
papildu finansējums 122 vietām (22 vietas no janvāra, 30
vietas no marta, 70 vietas no jūlija).

RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojuma
sniedzējiem)
RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojuma
sniedzējiem)
RD LD
(sadarbībā ar Rīgas
patversmi)
RD LD
(sadarbībā ar RSD)

2018. – pastāvīgi

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

2018. – pastāvīgi

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

2018. – pastāvīgi

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām.
2017.gadā RSD DC “Ābeļzieds” (Dzirciema ielā 24, Rīgā)
reorganizēts par kopienas centru.

Pasākumi, aktivitātes
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7.1.17. Dienas aprūpes centru izveidošana
bērniem no sociālā riska ģimenēm

RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojuma
sniedzējiem)
RD LD
(sadarbībā ar RSD,
pakalpojuma
sniedzējiem)

7.1.18. Izglītojošo
un
atbalsta
nodrošināšana
jaunajiem
topošajiem vecākiem

grupu
un

7.1.19. Sociālā darba pakalpojuma pirkšana no
NVO sociālā riska ģimenēm ar bērniem

7.1.20. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas
iestādes
bērniem
“ģimenes tipa modeļa” izveidošana
7.1.21. Papildu vietu nodrošināšana ilgstošas
sociālās
aprūpes
un
sociālās
rehabilitācijas institūcijās pilngadīgām
personām,
t.sk.
ģimenes
tipa
institūcijās
7.1.22. Zema līmeņa patversmes un higiēnas
centra pakalpojuma izveidošana un
nodrošināšana
7.1.23. Atskurbtuves pakalpojuma izveidošana
un nodrošināšana

7.1.24. Mobilās brigādes ielu sociālajam
darbam ar bezpajumtniekiem darbības
paplašināšana
7.1.25. RSD DC pārveidošana par kopienas
centriem

7.2.1.

Vides

pieejamības

nodrošināšana

RD LD, RSD,

2017. – pastāvīgi

U7.2. Pilnveidot pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu kvalitāti
2017.-2018.
Vides pieejamība tiek nodrošināta pakāpeniski, atbilstoši

2018. gadā pakalpojumu saņēma 131 Rīgas Sociālā dienesta
klients. Projekta ietvaros “SOS Resursu un kompetences centra
prakse uz bērna vērstas pieejas ieviešana Latvijā” Agrīnās
brīdināšanas – prevencijas sistēmas ieviešana dzemdību namos”,
PEP (pirmās emocionālās palīdzības) mammu atbalsts
nodrošināts 100 jaunajām māmiņām, no kurām 42 iesaistītas
atbalsta grupās.

2018.gadā pārvaldes uzdevuma deleģējuma līguma ietvaros SOS
“Ģimeņu atbalsta centrs” sniedza sociālā darba pakalpojumu 131
ģimenei.
2018. gadā “SOS Resursu un kompetences centra prakse uz
bērnu vērsta pieejas ieviešanai Latvijā” ietvaros sociālā darba
pakalpojumu saņēma 40 ģimenes, kurās aug 80 bērni, uz kuriem
attiecināms Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pants.

2018. gadā Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra
struktūrvienības “Imanta “ un “Vita“ pilnībā pārgāja uz “ģimenes
tipam pietuvinātu” aprūpes modeli.
Finansētas papildu 164 vietas, t.sk. 14 vietas – ģimenes tipa
institūcijā.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
Plānota turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām.

Vides pieejamība tiek nodrošināta pakāpeniski, atbilstoši Rīgas
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Izpildes raksturojums
2017.gads
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

2018.gads
pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

2017.gadā atbilstoši sociālā pakalpojuma standartam
palielināta cena DC, dienas aprūpes centra, krīzes centra,
īslaicīgās uzturēšanās mītnes, aprūpes mājās pakalpojumiem,
grupu mājas (dzīvokļa) un specializētās darbnīcas personām
ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumiem un
vienreizējā invalīdu transporta pakalpojuma samaksa.
2017.gadā sociālajiem pakalpojumiem pārskatītas cenas un
cenu palielinājums iekļauts Rīgas pilsētas 2018.gada budžetā
21 sociālajam pakalpojumam, piemēram, aprūpes mājās,
ģimenes asistenta, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijas, sociālā darba stacionārajās
ārstniecības iestādēs pakalpojums u.c.
2017.gadā pakalpojumu saņēma 293 personas un
pakalpojuma ietvaros papildinātas aktivitātes par sabiedrības
informēšanu un uzrunāšanu kļūt par aizbildni, audžuģimeni
vai adoptētāju.
2017.gadā pakalpojumu nodrošināja 2 “Krīžu ģimenes” 3
bērniem vecumā no 0 līdz 3 gadiem.

2018.gadā atbilstoši sociālā pakalpojuma standarta aprēķinam
palielināta cena 5 sociālajiem pakalpojumiem - aprūpes mājās
pakalpojumam, ģimenes asistenta pakalpojumam, ēdināšanas
pakalpojumam maznodrošinātām personām, ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām
personām (SAC) pakalpojumam, īslaicīgās sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā (sociālo gultu) pakalpojumam,
kā arī palielināts pašvaldības dotācijas apmērs stacionārajām
ārstniecības iestādēm pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma
par sociālā darba pakalpojuma nodrošināšanu ietvaros.

pašvaldības sociālo
sniedzējinstitūcijās

pakalpojumu

7.2.2.

Cenu
pārskatīšana
pakalpojumiem

sociālajiem

RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojumu
sniedzējiem)

7.2.3.

Kvalitatīvu
konsultatīvā
atbalsta
pakalpojumu
nodrošināšana
audžuģimenēm,
aizbildņiem,
adoptētājiem
Krīžu – profesionālo audžuģimeņu
atbalsta pakalpojumu attīstīšana

RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojumu
sniedzējiem)
RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojumu
sniedzējiem)
RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojumu
sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi
(atbilstoši Rīgas
pilsētas PB
iespējām)
2017. – pastāvīgi

2017. – pastāvīgi

2017.gadā pakalpojumu saņēma 268 personas.

2018. gadā pakalpojumu saņēma 238 personas.
Uzsākts realizēt “Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Kopā pakalpojumu
saņēma 4 personas.
2018.gadā RSAC nodrošināts papildu finansējums EUR 34 779
apmērā infrastruktūras uzlabošanas darbu veikšanai un inventāra
iegādei (klientu istabu remonts, uzbrauktuves maiņa, vizuālās
informācijas apzīmējumu nodrošināšana, sterilizācijas iekārtas
iegāde, funkcionālo gultu iegāde).
2018.gadā pakalpojumu saņēma 10 ģimenes, kurā ir 15
pilngadīgas personas un 17 bērni.

7.2.4.

Rīgas patversme,
RSAC, RP BJC

Izpildes termiņš
vai periods
(RSD, Rīgas
patversme,
RP BJC,
RSAC “Mežciems”
, RSAC “Stella
maris” un
RSAC “Gaiļezers”)
2017. – pastāvīgi

7.2.5.

Kvalitatīva sociālās rehabilitācijas un
sociālās
aprūpes
pakalpojumu
nodrošināšana
bērniem
ar
funkcionāliem ierobežojumiem

7.2.6.

RSAC sniegšanas vides uzlabošana un
attīstīšana

RD LD, RSAC

2017. – pastāvīgi

2017.gadā
RSAC
nodrošināts
papildu
finansējums
infrastruktūras uzlabošanas darbu veikšanai un inventāra
iegādei (liftu remonts, klientu istabu un sanitāro mezglu
remonts, funkcionālo gultu iegāde u.tml.)

7.2.7.

Krīzes
intervences
pakalpojumu
attīstīšana
krīzes
situācijā
nonākušajām ģimenēm, kurās draud
bērna
nokļūšana
ārpusģimenes
aprūpē
Sociālās rehabilitācijas programmu
nodrošināšana
jauniešiem
ar
uzvedības problēmām

RD, RD LD, NVO

2017. – pastāvīgi

Pakalpojumu saņēma 51 ģimene, kurā ir 18 pilngadīgas
personas un 15 bērni.

RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojumu

2017. – pastāvīgi

2017.gadā pakalpojumu saņēma 61 bērns.

7.2.8.

2018.gadā pakalpojumu saņēma 340 personas. Ņemot vērā, ka
2018.gadā ir uzsākts valsts atbalsts un Rīgā reģistrēti 3
ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, sabiedrības informēšanas
pasākumi par pašvaldības līdzekļiem nav veikti.
2018. gadā “Drošās ģimenes vides” pakalpojumu nodrošināja 12
ģimenes, sniedzot pakalpojumu 19 bērniem.

2018.gadā pakalpojumu saņēma 72 jaunieši.
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7.2.9.

Efektīva sadarbības modeļa izveide
krīzes un katastrofu gadījumā Rīgas
pilsētas pašvaldībā

7.2.10. Sociālo rehabilitācijas programmu
nodrošināšana personām ar garīga
rakstura traucējumiem
7.2.11. Sociālais pakalpojums ar izmitināšanu
– vecākiem, kuriem ir garīga rakstura
traucējumi, kopā ar bērniem

7.3.1.
7.3.2.

7.3.3.

Atbildīgie izpildītāji
sniedzējiem)
RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojumu
sniedzējiem)
RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojumu
sniedzējiem)
RD LD
(sadarbībā ar
pakalpojumu
sniedzējiem)

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads

2017. – pastāvīgi

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota
turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības
budžeta iespējām.

2017. – pastāvīgi

2017.gadā pakalpojumu saņēma 3 ģimenes, kurās aug 4
bērni.

2019. – pastāvīgi

Veiktas iestrādes pakalpojuma izveidei un nodrošināšanai no
2019.gada.

Bērnu
dzimstības
atbalstīšana,
piešķirot bērna piedzimšanas pabalstu
Priekšnoteikumu
nodrošināšana
ikvienam Rīgas iedzīvotājam viņa
pamatvajadzību
apmierināšanai
minimālā līmenī (pabalsts garantētā
minimālā
ienākumu
līmeņa
nodrošināšanai; dzīvokļa pabalsts; citi
pabalsti)

RSD

U7.3. Nodrošināt motivējošu sociālo palīdzību
2017. – pastāvīgi
Pabalstu saņēma 7 018 personas.

RSD

2017. – pastāvīgi

Katra sociālās palīdzības saņēmēja
aktīva iesaistīšana aktīvā līdzdarbībā
savu sociālo problēmu risināšanā

RSD

2017. – pastāvīgi

Personu skaita sadalījums pa pabalsta grupām:
 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai –
7 295;
 dzīvokļa pabalsts – 12 915;
 veselības aprūpei – 3 283;
 pabalsti audžuģimenēm – 290;
 pabalsti pilngadīgiem bāreņiem – 371;
 izglītības ieguves atbalstam – 1 411;
 politiski represētajām personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem – 2 930;
 mājokļa pielāgošanai – 47;
 sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – 299;
 simts un vairāk gadus sasniegušām personām – 65;
 pabalsts aizbildnim – 418;
 pabalsts aizgādnim – 753;
 ēdināšanas apmaksa skolēniem – 39;
 apbedīšanai – 1 288.
130 darbspējīgi nestrādājoši RSD klienti, kas saņem sociālo
palīdzību vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, tika iesaistīti sociālo
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas
pasākumos.
Kopumā pārskata gadā sociālie darbinieki sniedza 12 550
konsultācijas, un nepieciešamības gadījumā, uzsāka
individuālu sociālo darbu ar personu, kura saņem sociālo
palīdzību un kurai ir grūtības iesaistīties darba tirgū un
nodrošināt savas pamatvajadzības, iesaistot personu dažādos
līdzdarbības pasākumos atbilstoši risināmajai problēmai.
Lai risinātu klientu komplicētās sociālās problēmas un
palīdzētu bezdarbniekiem iekļauties darba tirgū, tika

2018.gads
2018.gadā pilotprojekta “Psihosociāla atbalsta pakalpojums
krīzes un katastrofu gadījumā” ietvaros tika apmācīti 20 Rīgas
pašvaldību speciālisti.
2018.gadā pakalpojumu saņēma 4 ģimenes, kuras audzina 5
bērnus.

2018.gadā pakalpojumu saņēma 10 ģimenes, kurā ir 15
pilngadīgas personas un 17 bērni.

Pabalstu saņēma 6 400 personas.
Personu skaita sadalījums pa pabalsta grupām:
 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – 6
332;
 dzīvokļa pabalsts – 11 024;
 veselības aprūpei – 3 001;
 pabalsti audžuģimenēm – 306;
 pabalsti pilngadīgiem bāreņiem – 374;
 izglītības ieguves atbalstam – 1 154;
 politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem – 2 783;
 mājokļa pielāgošanai – 52;
 sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – 247;
 simts un vairāk gadus sasniegušām personām – 70;
 pabalsti aizbildnim – 483;
 pabalsts aizgādnim – 765;
 ēdināšanas apmaksa skolēniem – 20;
 apbedīšanas pabalsts- 1 018.
115 darbspējīgi nestrādājoši RSD klienti, kas saņem sociālo
palīdzību vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, tika iesaistīti sociālo
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos.
Kopumā pārskata gadā sociālie darbinieki sniedza 9080
konsultācijas, nepieciešamības gadījumā uzsākot individuālu
sociālo darbu ar personu, kura saņem sociālo palīdzību un kurai ir
grūtības iesaistīties darba tirgū un nodrošināt savas
pamatvajadzības, iesaistot personu dažādos līdzdarbības
pasākumos atbilstoši risināmajai problēmai.
Lai risinātu klientu komplicētās sociālās problēmas un palīdzētu
bezdarbniekiem iekļauties darba tirgū, tika nodrošināti dažādi
sociālie pakalpojumi, paredzot to saņemšanu kā klientu
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7.3.4.

Atbalsts iedzīvotājiem krīzes situācijā

RSD

7.4.1.

Darbspējīgu nestrādājošu personu
līdzdalības veicināšana bezdarba
problēmas risināšanā, nodrošinot
daudzveidīgu līdzdarbības pasākumu
kopumu – sociālā darba pakalpojums,
atbalsta grupas, psihologa un atkarību
speciālistu konsultācijas u.c.

RSD

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
nodrošināti dažādi sociālie pakalpojumi, paredzot to līdzdarbības pienākumu (piemēram, atkarības profilakses
saņemšanu kā klientu līdzdarbības pienākumu (piemēram, speciālistu un narkologa, psihologa konsultācijas u.c.). Klienti tiek
atbalsta grupu pakalpojums, atkarības profilakses speciālistu iesaistīti arī Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA)
un narkologa, psihologa konsultācijas u.c.). Klienti tiek aktīvajā nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie
iesaistīti arī nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu darbi” (vairāk informācijas U7.4.1. un U7.4.3.punktos).
sabiedriskie darbi”. Papildus skat. 7.4.3.aktivitāti.
2018.gadā sociālā palīdzība tika atteikta 195 darbspējīgām
2017.gadā sociālā palīdzība tika atteikta 295 darbspējīgām nestrādājošām personām, jo klients nelīdzdarbojās, no tiem 105
personām, jo klients nelīdzdarbojās, no tiem 119 klienti klienti atteicās no sadarbības.
atteicās no sadarbības.
2017. – pastāvīgi
Atbalstu saņēma 27 personas. Atbalsta saņēmēju skaita Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā saņēma 96 personas.
samazinājumu ietekmēja izmaiņas tiesiskajā regulējumā –
09.02.2017. gada grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā, kurā mainīts krīzes situācijas definējums.
U7.4. Sekmēt iedzīvotāju iesaistīšanos darba tirgū
2017. – pastāvīgi
Pēdējo gadu laikā skaitliski samazinoties mērķa grupai – Uzlabojoties darba tirgus situācijai un samazinoties reģistrētajam
bezdarbniekiem un darbspējīgiem nestrādājošiem RSD bezdarba līmenim Rīgā, ievērojami ir samazinājies arī RSD
klientiem, 2017.gadā RSD darbā ar bezdarbniekiem notika reģistrēto darbspējīgo nestrādājošo klientu skaits. 2018.gadā RSD
pāreja no sociālā darba ar bezdarba problēmu uz problēmām, sociālie darbinieki sniedza psihosociālu atbalstu darbspējīgām
kuras rada bezdarbu, kā rezultātā 20 sociālajiem nestrādājošām personām, kuras saviem spēkiem nespēja
darbiniekiem, kuri iepriekš strādāja ar klientiem ar bezdarba pārvarēt šķēršļus, kas traucēja gūt regulārus ienākumus no darba
problēmu, tika mainīta mērķa grupa. Turpmāk visu RSD un apmierināt personas vai ģimenes pamatvajadzības, kā arī
sociālo darbinieku darba sastāvdaļa gadījumos ar klientiem ar aktivizēja un motivēja uz pārmaiņām ilgstoši nestrādājošas
bezdarba problēmām būs nodarbinātība, integrācija darbspējīgas personas. RSD sociālie darbinieki strādāja ar 567
sabiedrībā, neatkarīgas dzīves prasmju apguve, klientu darbspējīgām nestrādājošām personām, risinot viņu un ģimenes
atbildības palielināšana par savas sociālās situācijas locekļu sociālās problēmas.
Lai risinātu klientu komplicētās sociālās problēmas un palīdzētu
uzlabošanu.
RSD sociālie darbinieki strādāja ar 636 darbspējīgām bezdarbniekiem iekļauties darba tirgū, RSD 2018.gadā turpināja
nestrādājošām personām, risinot viņu un ģimenes locekļu nodrošināt nepieciešamos atbalsta pakalpojumus klientiem –
sociālās problēmas.
ilgstošajiem bezdarbniekiem, paredzot to saņemšanu kā klientu
Samazinoties ilgstoši nestrādājošo personu skaitam RSD un līdzdarbību:
sakarā ar to, ka NVA 2017.gadā uzsāka Motivācijas
– atkarības profilakses speciālistu konsultācijas saņēma
programmas pakalpojumu ilgstošajiem bezdarbniekiem, tika
151 persona (no tiem 75 RSD klienti; 43 klienti reģistrēti
pārtraukts pakalpojums RSD Motivācijas programma
Nodarbinātības valsts aģentūrā);
– narkologa konsultācijas saņēma 208 personas;
ilgstošajiem bezdarbniekiem “Psihosociālās rehabilitācijas,
adaptācijas un motivācijas pakalpojums”.
– psihologa individuālās konsultācijas saņēma 95 personas.
2017.gadā sadarbībā ar biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju
– 115 RSD klienti, kuri saņēma sociālo palīdzību vismaz 3
bērns”” tika uzsākts inovatīvs sociālā darba pakalpojums
mēnešus pēc kārtas, tika iesaistīti RSD pašvaldības
sabiedriskajos darbos, darba un sociālo prasmju
pilngadīgām personām “Profilēšanas un atbalstītā darba
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos 12
pakalpojums pilngadīgām personām ar nediagnosticētām
problēmām”. Pakalpojuma mērķa grupa ir personas ar
stundas nedēļā (vairāk informācijas U7.4.3.punktā).
nediagnosticētām problēmām, t.sk. ar viegliem garīga
– Klienti tika iesaistīti arī NVA aktīvās nodarbinātības
pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (vairāk
rakstura traucējumiem (ar vai bez diagnozes) darbspējas
vecumā. Pakalpojuma mērķis – nodrošināt mērķa grupas
informācijas U7.4.3.punktā).
personu problēmu un vajadzību izvērtēšanu un atbalsta Samazinoties ilgstoši nestrādājošo personu skaitam RSD un
pasākuma īstenošanu, nodrošinot iekļaušanos atklātā darba sakarā ar to, ka NVA pieejams Motivācijas programmas
tirgū uz līdzvērtīgiem noteikumiem ar citiem darbiniekiem, pakalpojums ilgstošajiem bezdarbniekiem, tika pārtraukts
Izpildes termiņš
vai periods
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Izpildes termiņš
vai periods

7.4.2.

Cilvēku
ar
invaliditāti
darbā
iekārtošanas
pakalpojuma
nodrošinājums, attīstot sadarbību ar
uzņēmējiem

RD LD
(sadarbībā ar RSD,
NVO)

2017. – pastāvīgi

7.4.3.

Darba prasmju un sociālā atbalsta

RD LD

2017. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
sniedzot nepieciešamo atbalstu darba prasmju apguvē un atbalsta grupu pakalpojums. Darbspējīgas nestrādājošas
saglabāšanā, sociālo prasmju pilnveidē un nodrošinot atbalstu personas iesaistījās RSD DC organizētajos atbalsta pasākumos,
darba gaitu uzsākšanas periodā, gan darba ņēmējam, gan piemēram, apguva datora un valsts valodas prasmes, kā arī
darba devējam. Pakalpojumā ietilpst mērķa grupas klientu iesaistījās dažādās interešu nodarbībās.
profilēšana (2 nedēļas) un atbalsta pasākumu īstenošana 20
nedēļas. Pakalpojumu saņēma 6 personas.
Lai risinātu klientu komplicētās sociālās problēmas un
palīdzētu bezdarbniekiem iekļauties darba tirgū, RSD
2017.gadā turpināja nodrošināt arī citus atbalsta
pakalpojumus klientiem – ilgstošajiem bezdarbniekiem – tika
nodrošināti dažādi sociālie pakalpojumi, paredzot to
saņemšanu kā klientu līdzdarbību:
– 2 atbalsta grupās iesaistījās 45 personas. Darbspējīgas
nestrādājošas personas iesaistījās citos RSD DC
organizētajos atbalsta pasākumos, piemēram, apguva
datora un valsts valodas prasmes, kā arī iesaistījās
dažādās interešu nodarbībās.
– atkarības profilakses speciālistu konsultācijas saņēma
193 personas (no tiem 150 RSD klienti);
– narkologa konsultācijas saņēma 83 personas;
– psihologa individuālās konsultācijas saņēma 95
personas.
130 RSD klienti, kuri saņem sociālo palīdzību vismaz 3
mēnešus pēc kārtas, tika iesaistīti Rīgas pilsētas pašvaldības
sabiedriskajos darbos, darba un sociālo prasmju
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos 12
stundas nedēļā (skat. arī U7.4.3.punktā).
Klienti tiek iesaistīti arī NVA aktīvās nodarbinātības pasākumā
“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Papildus skat.
7.4.3.aktivitāti.
RSD sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu RSD sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu
apvienība “Apeirons”” sniedz nodarbinātības atbalsta apvienība “Apeirons”” sniedza nodarbinātības atbalsta
pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti ar mērķi pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti ar mērķi mazināt/novērst
mazināt/novērst sociālās izolētības risku, veicināt iekļaušanos sociālās izolētības risku, veicināt iekļaušanos sabiedrībā un
sabiedrībā un integrāciju darba tirgū, strādājot gan ar integrāciju darba tirgū, strādājot gan ar konkrēto mērķa grupu,
konkrēto mērķa grupu, gan uzrunājot darba devējus. gan uzrunājot darba devējus. Pakalpojums nodrošināja
Pakalpojums nodrošina individuālas konsultācijas, speciālistu individuālas speciālistu konsultācijas, atbalstu individuāli un
atbalstu grupā, ekskursijas pie darba devējiem, praksi un grupā, ekskursijas pie darba devējiem, darba praksi un dažādus
dažādus seminārus. 2017.gadā 25 pakalpojuma saņēmēji seminārus. 2018.gadā pakalpojumu saņēma 53 personas, no tām
uzsāka darbu dažādās profesijās, kā, piemēram, apkopējs, 25 pakalpojuma saņēmēji uzsāka darbu dažādās profesijās:
dežurants, palīgstrādnieks, lietvedis, klientu apkalpošanas dežurants-sargs, apkopējs, palīgstrādnieks, transportlīdzekļa
speciālists, sociālais darbinieks, transportlīdzekļa krāsotājs, krāsotājs, apsargs, ceļu strādnieks, telpu uzkopšanas darbinieks,
apsargs, programmētājs, komplektētājs, datu ievades autovadītājs, reģistrators, klientu un pacientu reģistrators,
operators, arhīva darbinieks, noliktavas pārzinis, plakātu furgona vadītājs, u.c.
līmētājs u.c. 2017.gadā pakalpojumu saņēma 51 persona.
Lai aktivizētu darbspējīgos nestrādājošos klientus un veicinātu Lai aktivizētu darbspējīgos nestrādājošos RSD klientus un
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programmu
attīstīšana
atkarībā
nonākušām un riska grupas personām

(sadarbībā ar RSD)

7.4.4.

Grantu programma “Atbalsts sociālās
uzņēmējdarbības projektiem, kas
vērsti uz nodarbinātības veicināšanu”

RD LD
(sadarbībā ar RSD)

8.1.1.

Apgaismojuma ierīkošana līdz šim
neapgaismotās pilsētas ielās

RPA “Rīgas gaisma”

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
nodarbinātību, sadarbībā ar 26 sadarbības organizācijām veicinātu viņu nodarbinātību, sadarbībā ar 26 sadarbības
(9 pašvaldības iestādes, 17 biedrības un nodibinājumi) organizācijām (9 pašvaldības iestādes, 17 biedrības un
nodrošinātas 292 sabiedrisko darbu īstenošanas vietas Rīgā, nodibinājumi) nodrošinātas 292 sabiedrisko darbu īstenošanas
kurās darba un sociālās prasmes (12 stundas nedēļā) attīstīja vietas Rīgā, kurās darba un sociālās prasmes (12 stundas nedēļā)
130 darbspējīgi nestrādājoši RSD klienti, kuri sociālo palīdzību attīstīja 115 darbspējīgi nestrādājoši RSD klienti, kuri sociālo
saņem vismaz 3 mēnešus pēc kārtas.
palīdzību saņem vismaz 3 mēnešus pēc kārtas.
Rīgas pilsētas pašvaldībā sadarbībā ar NVA Rīgas reģionālo Rīgas pilsētas pašvaldībā sadarbībā ar NVA Rīgas reģionālo filiāli
filiāli tika realizēts aktīvās nodarbinātības pasākums “Algoti tika realizēts aktīvais nodarbinātības pasākums “Algoti pagaidu
pagaidu sabiedriskie darbi”, kura mērķis ir nodrošināt sabiedriskie darbi”, kur RSD klienti bezdarbnieki savas darba un
bezdarbniekiem iespēju 4 mēnešus uzturēt vai iegūt darba sociālās prasmes uzlaboja pašvaldības izveidotās pagaidu darbu
iemaņas, veicot sabiedriska labuma darbus 6 pašvaldību vietās, katrs 4 mēnešus gadā. Pašvaldībā 2018.gadā bija
struktūrvienību izveidotajās algotu pagaidu sabiedrisko darbu izveidotas 150 pagaidu darbu vietas, iesaistoties sešām Rīgas
vietās, tādējādi veicinot atgriešanos darba tirgū. Rīgā tika domes struktūrvienībām.
Pasākumā tika iesaistīti 332
izveidotas 180 pagaidu darbu vietas Rīgas pilsētas pašvaldības bezdarbnieki, atbilstoši savām darba spējām un vēlmēm, dažādos
iestādēs un 2 NVO, iesaistot pagaidu darbos palīgdarbos, visvairāk teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas
darbos. No visiem iesaistītajiem pasākuma laikā 11 bezdarbnieki
661 bezdarbnieku.
uzsāka pastāvīgu algotu darbu.
2017. – pastāvīgi
2017.gada septembrī pabeigta granta programmas “Sociālās 2018.gadā tika izsludināts granta programmas “Sociālās
atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā” atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības
1.projektu konkursa rezultātā atbalstīto projektu īstenošana. veicināšana Rīgā” 2.projektu konkurss. Tika atbalstīti trīs
Notiek projektu īstenošanas rezultātu izvērtēšana un pieteikumi un ir uzsākta projektu īstenošana.
2.projektu konkursa gatavošana.
RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
U8.1. Radīt un uzturēt cilvēkiem drošu pilsētvidi
2017.-2020.
Ierīkots ielu apgaismojums:
Ierīkots ielu apgaismojums:
 Daugavas promenādes posma turpinājums 720 m
 Rudzu ielas posmā no Jaunciema gatves līdz dzīvojamajai
garumā;
mājai Nr.46 un Arāju ielā.
Izstrādāts apgaismojuma ierīkošanas tehniskais projekts šādiem
 Šaurā ielā (Maskavas forštate) – 80 m;
 Juglas kanālmalas promenādē pie Auduma ielas (2.kārta) objektiem:
 Māras dīķa parks;
– 400 m;
 Rumbas iela;
 bērnu rotaļlaukumā Čiekurkalna 4.šķērslīnijā – 180 m.
 Krāču, Ābeļu, Dārziņu ielas;
E.Smiļģa iela.
Izpildes termiņš
vai periods

AI

8.1.2.

8.1.3.

Rīcības
plāna
ugunsdrošības
pasākumu
ieviešanai
Rīgas
vēsturiskajā centrā realizācija
Novecojušo
apgaismojuma
līniju
kapitālremonts un rekonstrukcija

PI
ZI
RD PAD

2017.-2020.

RPA “Rīgas gaisma”

2017.-2020.

1. Daugavmalas promenādes apgaismojuma turpinājums
Ķengarags – Rumbula.
2. Maskavas forštatē Šaurās ielas apgaismojums ar
vēsturiskajiem apgaismes ķermeņiem.
Apgaismojuma atjaunošana Lucavsalas ziemeļu daļā.
Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.
Rīcības
plānā
veicamie
pasākumi
tiek
iekļauti
objektu/teritoriju pārbūves darba uzdevumos, ja šie rīcības
virzieni attiecas uz konkrēto objektu/teritoriju.
Lucavsalas atpūtas zonas pārbūve ar pastāvīgā sprieguma
ierīkošanu – 420 m.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

Nav finansējuma.
Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.
Rīcības plānā veicamie pasākumi tiek iekļauti objektu/teritoriju
pārbūves darba uzdevumos, ja šie rīcības virzieni attiecas uz
konkrēto objektu/teritoriju.
Biķernieku ielas posmā no Lielvārdes ielas līdz Struktoru ielai
veikta kabeļu nomaiņa – 560m, veikta balstu nomaiņa.
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Apgaismojuma ierīkošana dzīvojamo
namu iekškvartālu teritorijās

AI
PI
ZI
RPA “Rīgas gaisma”

Izpildes termiņš
vai periods

2017.-2020.

AI

PI
sistēmas

ZI
RPA “Rīgas gaisma”

2017.-2020.

8.1.5.

Pilsētas
apgaismes
regulēšanas ieviešana

8.1.6.

LED tehnoloģiju ieviešana pilsētas
apgaismojumā, izmantojot distances
sprieguma un gaismas intensitātes
regulēšanu gaismekļiem

RPA “Rīgas gaisma”

2017.-2020.

8.1.7.

Ārējā ielas apgaismojuma remonts un
ierīkošana Dārziņu apkaimē

2017.-2020.

8.1.8.

Rīgas
pilsētas
videonovērošanas
sistēmas attīstība un uzturēšana

AI
(sadarbībā ar
RPA “Rīgas gaisma”)
RPP

Pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Apgaismes kabeļu nomaiņa Esplanādes gājēju celiņa posmā – Mores ielas posmā no Ostas ielas līdz Lēdurgas ielai veikta kabeļu
260 m.
nomaiņa – 300m.
Kabeļu nomaiņa Kalpaka bulvāra posmā un Reimersa ielā – O.Vācieša ielas posmā veikta kabeļu nomaiņa – 850m, nomainīti
16 apgaismes balsti, uzstādīti 16 LED gaismas ķermeņi.
290 m.
Pārbūvēts specializētais apgaismojums uz gājēju pārejām Brīvības ielas posmā no Matīsa ielas līdz Artilērijas ielai veikta
Salaspils, Kalnciema un Nīcgales ielās.
kabeļa nomaiņa – 440m.
Pārbūvēts apgaismojums Māras dīķa teritorijā – 2 600 m.
Lucavsalas apgaismojuma kabeļa ieguldīšana – 420m.
Gustava Zemgala gatves satiksmes pārvads – kopskaitā 80 Tallinas ielas posmā veikta kabeļa nomaiņa – 250m.
balstu maiņa.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
Nav finansējuma.
Nav finansējuma.
Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.
Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.
Teritorijas apgaismojuma pārbūves darbi kopskaitā 9 PII.
56 balstu nomaiņa Imantas dzīvojamā masīvā.
Kabeļu, balstu un gaismekļu nomaiņa Rīgas 80.vidusskolā un Bērnu rotaļu laukuma izgaismošana Lubānas ielā.
Rīgas Pļavnieku pamatskolā – 1 050 m.
Kabeļu nomaiņa Strazdumuižas internātskolā – 200 m.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
Jauns apgaismojums Ģertrūdes ielas savienojuma tunelī zem
dzelzceļa ar Daugavpils ielu.
Nav finansējuma.

Nav finansējuma.

Pabeigta apgaismojuma ierīkošana Vidzemes alejā.
44 ielu apgaismojuma elektrosadales skapji aprīkoti ar
automatizēto vadības sistēmu, uzstādot tajos jauno GPRS
vadību.
Dažādu projektu realizācijas ietvaros uzstādīti (nomainīti)
kopskaitā 602 LED gaismas ķermeņi.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.
54 ielu apgaismojuma elektrosadales skapji aprīkoti ar
automatizēto vadības sistēmu, uzstādot tajos jauno attālināto
vadību.
Iesniegti pieteikumi projektu konkursā līdzfinansējuma
saņemšanai:
 “Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma
sistēmā”;
 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot viedās
pilsētvides tehnoloģijas Rīgas apgaismojuma sistēmā”.
Uzstādīti 35 LED gaismekļi Raiņa bulvārī, 50 LED gaismekļi 11.
novembra krastmalā, 178 LED gaismekļi vēsturiskā centra ielās.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

Iegādāta un ieviesta jaunā videonovērošanas sistēma, kurai ir
iespēja pieslēgt gan pilsētas, gan arī transporta līdzekļu
videonovērošanas kameras.
RPP VNC ir 128 videonovērošanas kameras sabiedriskās
kārtības uzraudzīšanai pilsētas publiskajās vietās. 2017.gadā
pie RPP VNC bija pieslēgtas 20 RD SD videonovērošanas
kameras: 11.novembra krastmalas tunelī – 6, Lucavsalā – 10
un Gogoļa ielas gājēju tunelī – 4.
RPP VNC darbinieki Rīgā 2017.gadā ir fiksējuši 1 999
likumpārkāpumus, tiesībsargājošām iestādēm procesuālo

Sadarbībā ar ITC realizēts projekts “Rīgas pilsētas
videonovērošanas sistēmas paplašināšana Bolderājas un
Daugavgrīvas apkaimēs”.
Pie jaunās videonovērošanas sistēmas, pieslēgtas gan pilsētas,
gan arī transportlīdzekļu videonovērošanas kameras.
Šobrīd RPP VNC ir nodrošināts pieslēgums 206 videonovērošanas
kamerām sabiedriskās kārtības uzraudzīšanai pilsētas publiskajās
vietās, kā arī 19 Rīgas pilsētas izglītības iestāžu lokālajiem
punktiem. 2018.gadā pie RPP VNC bija pieslēgtas 29 jaunas
videonovērošanas kameras, kas uzstādītas Bolderājā un
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Atbildīgie izpildītāji

8.1.9.

Drošības pasākumi pie/uz ūdeņiem

RPP

8.2.1.

Policijas
pakalpojumu
kvalitātes
uzlabošana, tehniskā nodrošinājuma
un jaunāko tehnoloģiju ieviešana un
attīstīšana,
skaitliskā
sastāva
palielināšana, nodrošinot klātbūtni
visā pilsētas teritorijā, policijas
darbinieku profesionālās kvalifikācijas
celšana

RPP

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
darbību nodrošināšanai saglabāti un izsniegti 416 Vakarbuļļos. Pieslēgtas 5 jaunas kameras, kas uzstādītas
videoieraksti, RPP ietvaros izsniegti 344 videoieraksti, pēc Ģertrūdes ielas tunelī. Tika pieslēgtas četras pārvietojamās
kameras (stropi).
pieprasījuma caurskatīti 495 videoieraksti.
RPP VNC darbinieki Rīgā 2018.gadā ir fiksējuši 2409
likumpārkāpumus. Saglabāti un izsniegti 909 videoieraksti, no
tiem RPP ietvaros izsniegti - 438, citām tiesībsargājošajām un
drošības iestādēm procesuālo darbību nodrošināšanai izsniegts 471. Pēc iestāžu pieprasījuma caurskatīti un sniegta informācija
par 1018 videoierakstiem.
Pastāvīgi
Izglābti 4 slīkstoši cilvēki, veikti 5 glābšanas darbi, medicīniskā Izglābti 9 slīkstoši cilvēki, veikti 16 glābšanas darbi uz ūdens,
palīdzība sniegta 53 cilvēkiem, pludmalēs nomaldījušies 32 sniegta pirmā medicīniskā palīdzība 62 personām, atrasti
bērni, kuri nodoti vecākiem. Veiktas 1 565 kuģošanas līdzekļu pludmalēs nomaldījušies 27 bērni. Pārbaudīti 849 kuģošanas
pārbaudes, 4 193 makšķerēšanas nosacījumu ievērošanas līdzekļi un 3612 makšķernieki, izņemti 183 nelikumīgi zvejas rīki
pārbaudes, brīdinātas 40 personas ledus bīstamības periodā, ar kopējo garumu 2986 m, aizturēti 8 maluzvejnieki. Novadītas
izņemti 275 nelikumīgi zvejas rīki, kuru kopējais garums – 42 lekcijas par drošību pie, uz ūdens un ledus t.sk. karjeru dienu
8 269 m. Novadītas 143 lekcijas iestādēs par drošību uz ietvaros RPP DŪCAP darba prezentācija un dalība pasākumos, kas
ūdens, drošību uz ledus, t.sk. karjeru dienu ietvaros RPP saistīta ar bērnu un jauniešu drošību. Brīdinātas uz ledus
DŪCAP darba prezentācija un dalība pasākumos, kas saistīta personas nav, jo likuma normas ir mainījušās un RPP nav tiesīga
ar bērnu un jauniešu drošību.
par šāda veida pārkāpumu pieņemt lēmumu lietā, tādejādi arī var
piemērot tikai mutvārdu aizrādījumu.
U8.2. Paaugstināt drošības uzturētāju darbības efektivitāti
Pastāvīgi
Iegādātas 10 jaunas transporta vienības – sešas operatīvās Iegādātas 17 jaunas transporta vienības – desmit operatīvās
automašīnas (komercfurgona tipa), trīs vieglās automašīnas komercfurgona tipa vieglās automašīnas, viena apvidus klases
un viena laivas piekabe.
operatīvā automašīna, viena vieglā pasažieru automašīna, divas
RPP personālsastāvu 2017.gada beigās veidoja 875 darbinieki, motorlaivas ar piekaramajiem dzinējiem, trīs piekabes - laivu
kas ir 91,6% no kopējā štatu vietu skaita.
vedēji.
RPP darbinieki piedalījās 111 apmācību reizēs dažādu veidu 2018.gada beigās pēc štata 987 amata vietas, vakances 105 un
kursos, semināros, apmācībās un kvalifikācijas celšanas darbinieku skaits 882, kas ir 89.4 % no kopējā štatu vietu skaita.
pasākumos (kopā 1 085 darbinieki):
RPP darbinieki piedalījās 124 dažādu veidu kursos, semināros,
 RPP taktikā, kuru organizēja Baltijas Drošības Skolas apmācībās un kvalifikācijas celšanas pasākumos (kopā
(saskarsme
ar
krīzes
stāvoklī
nonākušām 1012 darbinieki):
problemātiskām un agresīvām personām, policijas
- RPP taktikā, kuru organizēja Baltijas Drošības Skolas
auto
patruļu
darbinieku
speciālā
taktiskā
(saskarsme ar krīzes stāvoklī nonākušām problemātiskām
sagatavošana, rīcība terorisma draudu gadījumā, rīcība
un agresīvām personām, policijas auto patruļu darbinieku
masu pasākumu laikā) piedalījās 324 darbinieki;
speciālā taktiskā sagatavošana, rīcība terorisma draudu
 Instruktoru vienības darbinieku apmācībās –
gadījumā un darbs pie izglītības iestādēm) piedalījās
172 darbinieki;
342 darbinieki;
- Instruktoru vienības darbinieku apmācībās – 68 darbinieki;
 vadošo darbinieku apmācībās efektīvā personāla
- vadošo darbinieku apmācībās efektīvā personāla vadībā un
vadībā un motivācijā, kā arī dažāda veida darbinieku
motivācijā, kā arī dažāda veida darbinieku profesionālās
profesionālās kvalifikācijas apmācībās – 333
kvalifikācijas apmācībās – 240 darbinieki;
darbinieki;
- bērnu likumpārkāpumu profilakses pārkāpumu jomā –
 bērnu likumpārkāpumu profilakses pārkāpumu jomā –
52 darbinieki;
142 darbinieki;
- drošas braukšanas jomā – 86 darbinieki.
 drošas braukšanas jomā – 114 darbinieki.
2017.gadā veikta 60 jaunu mobilās videonovērošanas Iegādāti 53 jauni mobilie telefoni, 50 planšetdatori ar uzlādes
dokstacijām patruļgrupām, 22 lielizmēra monitori dežūrdaļām, 6
komplektu iegāde.

Izpildes termiņš
vai periods
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8.2.2.

8.2.3.

8.3.1.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
2017.gadā veikts mobilās aplikācijas atjauninājums, tās portatīvie datori.
savienojuma ar RPP Elektronisko notikumu žurnālu
izveidošana.
Kopā ar Valsts policiju veikti 20 reidi, kopējs darbs 941 masu Kopā ar Valsts policiju veikti 30 reidi, kopā ar Valsts ieņēmumu
pasākuma nodrošināšanā.
dienestu – 24, kopā ar Valsts darba inspekciju – 10, kopējs darbs
801 masu pasākuma nodrošināšanā.

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Aktīva pašvaldības sadarbība ar valsts
institūcijām drošības un kārtības
nodrošināšanā (Valsts policija, Valsts
ugunsdzēsības
un
glābšanas
dienests u.c.)
Zivju resursu aizsardzība Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā, veicot
akvatorijas
monitoringu,
reidus,
izņemot nelikumīgus makšķerēšanas
un zvejniecības rīkus, aizturot un
sodot maluzvejniekus

RPP

Pastāvīgi

RPP

Pastāvīgi

Likumpārkāpumu
prevencija
un
izglītojošais darbs ar nepilngadīgajām
personām gan mācību iestādēs, gan
ģimenēs, kā arī izklaides vietās un uz
ielas

RPP

U8.3. Nostiprināt drošības faktorus pilsētā (pasākumi, akcijas)
Pastāvīgi

Pasākumi, aktivitātes

2017.gada vidū RPP DŪCAP saņēma lietošanā laivu
Fjordstar 750, kura tika iegādāta par piešķirtajiem LR ZM
apakšprogrammas “Zivju fonds” finanšu līdzekļiem un RD
līdzfinansējumu. Laiva tika izmantota 10 reidos, kuru laikā tika
pārbaudīti 14 makšķernieki, 34 laivas (sastādīti trīs protokoli
par glābšanas līdzekļu neesamību) un izņemti pieci nemarķēti
tīkli ar kopējo garumu 255 m.

Veiktas 2 676 individuālas preventīvas pārrunas ar
nepilngadīgajiem un viņu vecākiem, 713 profilaktiski
nepilngadīgo apsekojumi dzīvesvietās, 480 reizes apsekotas
nepilngadīgo pulcēšanas vietas un vispārizglītojošo mācību
iestāžu piegulošās teritorijas. Notikuši 79 pasākumi sadarbībā
ar citām institūcijām un 56 starpinstitucionālas sanāksmes.

8.5.1.

Atbildīgas un labvēlīgas iedzīvotāju
attieksmes
pret
mājdzīvniekiem
sekmēšana

RD MVD

U8.4. Veidot sociālās programmas, lai mazinātu atkārtotu noziegumu izdarīšanu
U8.5. Risināt klaiņojošo dzīvnieku problēmu pilsētā
2017.-2019.
Katru gadu tiek rīkota Rīgas pilsētas maznodrošināto un
trūcīgo iedzīvotāju suņu un kaķu sterilizācijas un eitanāzijas
akcija, kas ietver sevī bezmaksas pakalpojumu saņemt
veterinārmedicīnisko aprūpi. Šīs programmas ietvaros

2018.gada vidū RPP DŪCAP saņēma lietošanā divus kvadriciklus
Artic Cat Alterra 700 XT, un 2018.gada beigās vienu piepūšamā
tipa laivu Fjordstar FS390 ar dzinēju Tohatsu M30HL un laivu
piekabi, kā arī vienu RPP DŪCAP jau esošo laivu aprīkoja ar
videonovērošanas sistēmu un eholotu-ploteri Lowrance HDS-9.
Iepriekš minētās vienības tika iegādāta par piešķirtajiem LR ZM
apakšprogrammas “Zivju fonds” finanšu līdzekļiem un RD
līdzfinansējuma. Sakarā ar minēto kvadriciklu saņemšanu,
sezonas beigās, tie tika izmantoti lai piekļūtu ūdenstilpju krasta
vietām, kur nav iespējams citādi piekļūt ar automašīnām. (Langas
upe, Vecdaugava, Juglas upes ieteka Juglas ezerā, Bieķengrāvis
no Lucavsalas puses, Hapaka grāvis u.c) un apzinātu
maluzvejnieku darbības vietas.
Veiktas
2122
individuālas
preventīvas
pārrunas
ar
nepilngadīgajiem un viņu vecākiem, 458 profilaktiski
nepilngadīgo apsekojumi dzīvesvietās, 493 reizes apsekotas
nepilngadīgo pulcēšanas vietas un vispārizglītojošo mācību
iestāžu piegulošās teritorijas. Notikuši 58 pasākumi sadarbībā ar
citām institūcijām (sadarbība ar Valsts policiju, saistībā ar kopīga
materiāla izskatīšanu, ar Bāriņtiesu, tikšanās kopīga materiāla
izvērtēšanā, kopīga apsekošana dzīvesvietā, ar izglītības iestādes
atbildīgo personu, pārrunas saistībā ar atbalsta sniegšanu,
problēmsituācijas
risināšanu,
kompetences
noteikšana,
vienošanās par plānotajiem pasākumiem, ar Dienas centriem,
krīzescentriem, darbinieku konsultēšana, risinājumu meklēšana
kopējo problēmu risināšanā, ar sociālo dienestu krīzes gadījumu
risinājuma meklēšana, vadības līmenī tikšanās ar mērķi uzlabot
savstarpējo sadarbību) un 66 starpinstitucionālas sanāksmes.
Veiktas 320 psiholoģiskas konsultācijas (audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļu izpildes lietu ietvaros - 250, saistībā ar bērna
deviantu uzvedību, krīzēm u.t.t. - 70).

Katru gadu tiek rīkota Rīgas pilsētas maznodrošināto un trūcīgo
iedzīvotāju suņu un kaķu sterilizācijas un eitanāzijas akcija, kas
ietver bezmaksas pakalpojumu Rīgas pilsētas attiecīga statusa
iedzīvotājiem veterinārmedicīnisko aprūpi. Šīs programmas
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8.5.2.

Klaiņojošo dzīvnieku
veicināšana

depopulācijas

9.1.1.

Biežāk sastopamām tipveida ēku
sērijām renovācijas paraugprojektu
izstrādes organizēšana

Atbildīgie izpildītāji

RD MVD

REA

RNP

RPA “Rīgas pilsētas
arhitekta birojs”

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
2017.gadā tika sterilizēti 294 kaķi un 11 suņi, savukārt ietvaros 2018.gadā tika sterilizēti 174 kaķi un 16 suņi, savukārt
eitanazēti 10 suņi un 31 kaķis.
eitanazēti 16 kaķi un 7 suņi.
2017.-2019.
2017.gadā tika sterilizēti/kastrēti un nogādāti atpakaļ to 2018.gadā tika sterilizēti/kastrēti un nogādāti atpakaļ to dzīves
dzīves vietā 1 309 bezsaimnieka kaķi.
vietā 1 350 bezsaimnieka kaķi.
2017.gadā no Rīgas ielām tika paņemti bezpalīdzīgā stāvoklī 2018.gadā no Rīgas ielām tika paņemti bezpalīdzīgā stāvoklī
nonākuši 664 savvaļas dzīvnieki, negadījumos cietis 1 141 nonākuši 885 savvaļas dzīvnieki, negadījumos cietuši 1 623 kaķi
kaķis un 35 suņi. No Rīgas ielām izķerti 676 klaiņojoši un un 74 suņi un izķerti 723 klaiņojoši suņi un 265 bez saimnieka
bezsaimnieka suņi.
palikuši kaķi.
RD MVD ar biedrību “Dzīvnieku pansija Ulubele” un biedrību RD MVD ar biedrību “Dzīvnieku pansija Ulubele” un biedrību
“Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” ir noslēgts līgums par “Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” ir noslēgts līgums par
dzīvnieku uzturēšanu patversmē. Patversmēs tiek nogādāti dzīvnieku uzturēšanu patversmē. Patversmēs tiek nogādāti
izķerti klaiņojošie suņi un kaķi, kas dažādu iemeslu dēļ ir izķerti klaiņojošie suņi un kaķi, kas dažādu iemeslu dēļ ir palikuši
palikuši bez saimnieka. 2017.gadā patversmēs tika uzņemti bez saimniekiem. 2018.gadā patversmēs tika uzņemti 760 suņi
697 suņi un 345 kaķi.
un 457 kaķi.
RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
U9.1. Veicināt nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda renovāciju
2017.-2019.
2018.gadā aģentūras vadībā ir uzsākta jauna pašvaldības
programma “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums
dzīvojamo māju atjaunošanai” ar mērķi uzlabot daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas energoefektivitāti un sniegt atbalstu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanai, tādējādi
palielinot ēkas energoefektivitāti un atjaunojot tās tehnisko
stāvokli. Gada laikā klātienē ir sniegtas 2000 konsultācijas
biedrībām un pārvaldīšanas uzņēmumiem, piereģistrētas vairāk
nekā 250 biedrības, kas grib saņemt RD līdzfinansējumu
remontdarbiem, pieņemti 58 pieteikumi, apstiprināti 49
pieteikumi (72 tāmes) RD līdzfinansējuma summa ir 649 210,74
EUR un jau pabeigti 23 pieteikumu projekti (31 tāme) – 184
492,45 EUR. Papildus REA turpināja nodrošināt atbalstu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoauditu veikšanai un
energosertifikātu sagatavošanai ar pašvaldības līdzfinansējumu.
2018.gadā paveikti 10 energoauditi.
Rīgas domes 24.09.2013. saistošie noteikumi Nr.47 “Par kārtību,
kādā
Rīgas
pilsētas
pašvaldība
sniedz
palīdzību
energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā”, kas
paredzēja pašvaldības finansējumu atsevišķas daudzdzīvokļu
mājas, kas celta pēc tipveida projekta, tehniskās
paraugdokumentācijas izstrādei, ir zaudējuši spēku 2017.gada
29.decembrī, līdz ar to pasākuma izpilde nav iespējama.
19.12.2017. RPAB telpās notika diskusija par “Rīgas mājokļu 09.01.2018., 12.02.2018. un 26.02.2018. RPA “Rīgas pilsētas
kvalitātes un pieejamības stratēģiju/programmu 2018.- arhitekta birojs” telpās notika diskusijas par Rīgas mājokļu
2022.gadam” ar mērķi izstrādāt rīcību jaunām aktivitātēm kvalitātes un pieejamības stratēģiju/programmu 2018.mājokļu jomā pārskatāmā nākotnē, apskatot esošos 2022.gadam” ar mērķi veicināt pilsētas rīcību jaunās aktivitātēs
projektus, pētījumus, iestrādes un plānojumus par kompleksu mājokļu jomā.
dzīvojamo māju atjaunošanu.
26.07.2018. RPA "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" telpās notika
tikšanās ar nevaldības organizācijas “Housing Initiative for

Izpildes termiņš
vai periods
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9.1.2.

9.1.3.

Atbalsts ESKO un citu progresīvu
organizāciju un finansēšanas formu
darbībai
daudzdzīvokļu
māju
renovācijā

Pašvaldības uzņēmumu piesaistīšana
ESKO darbībai

9.1.4.

Rotācijas
fonda
daudzdzīvokļu
māju
atbalstam

veidošana
renovācijas

9.1.5.

Iedzīvotāju sapulču organizēšana, lai
pieņemtu slēmumus par dzīvojamo
māju renovāciju

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

RNP

2017.-2020.

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”
RNP

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”
Rīgas pilsētas
pašvaldība

RNP

2017.-2020.

2017.-2020.

2017. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads

Tiek meklēts finansējums aktivitātes īstenošanai. ESKO
darbības modeļa ieviešana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
atjaunošanai (māju iesaistīšana projektā, tehnisko un
juridisko jautājumu risinājumi, tehniskās dokumentācijas
izstrāde utt.). Notika tikšanās ar vairākiem uzņēmumiem par
ESKO piedāvājuma sagatavošanu.
Darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums.
Tiek meklēts finansējums aktivitātes īstenošanai. ESKO
darbības modeļa ieviešana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
atjaunošanai (māju iesaistīšana projektā, tehnisko un
juridisko jautājumu risinājumi, tehniskās dokumentācijas
izstrāde utt.). Notika tikšanās ar vairākiem uzņēmumiem par
ESKO piedāvājuma sagatavošanu.
2017.gadā darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums.
Ir izveidots cits atbalsta instruments atjaunošanas darbiem
saskaņā ar RD saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Par kārtību,
kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību
energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un
dzīvojamās mājas atjaunošanai”.
Organizētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces un aptaujas 140 adresēs par energoefektivitātes
jautājumiem.
Informēti dzīvokļu īpašnieki kopumā 280 adresēs par
dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas un
energoefektivitātes jautājumiem.
Aktualizēta informācija RNP tīmekļa vietnē sadaļā “Māju
atjaunošana”.
345 konsultāciju un atbilžu sniegšana par māju atjaunošanas
iespējām e-pastā: siltinasana@rnparvaldnieks.lv.
Ar mērķi popularizēt māju siltināšanu pieteikta māja
A.Dombrovska
ielā
49,
Rīgā,
dalībai
konkursā
“Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017”, iegūta “Simpātiju
balva”.
Organizēti “Labo piemēru” apmaiņas pasākumi:
– 21.06.2017. A.Dombrovska ielā 49, Rīgā;
– 04.08.2017. Bauskas ielā 51, Rīgā.
Dalība semināros daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošana
ar ALTUM atbalstu sadarbībā ar ALTUM:

2018.gads
Eastern Europe” (IWO) pārstāvi ar tematiem: Rīgas
daudzdzīvokļu
ēku
atjaunošanas
projekti,
projekts
"Demonstrating an integrated Renovation approach for Energy
Efficiency At the Multi-building scale " (“DREEAM”, "Horizon
2020"), projekts "Civic Estate Urbact Transfer Network"
(“URBACT”).
ESKO modeļa ieviešanas kārtība un juridiskais risinājums nav
izstrādāts, jo nav rasts finansējums aktivitātes īstenošanai.
Ņemot vērā, ka šobrīd ir pieejams ALTUM un kredītiestāžu
finansējums ar zemām procentu likmēm, ESKO principu ieviešana
nav aktuāla.
Darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums.
ESKO modeļa ieviešanas kārtība un juridiskais risinājums nav
izstrādāts, jo nav rasts finansējums aktivitātes īstenošanai.
Ņemot vērā, ka šobrīd ir pieejams ALTUM un kredītiestāžu
finansējums ar zemām procentu likmēm, ESKO principu ieviešana
nav aktuāla.
2018.gadā darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums.
Pamatojoties uz 15.12.2017. RD saistošajiem noteikumiem Nr.19
“Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību
energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un
dzīvojamās mājās atjaunošanai”, pieņemti 58 pieteikumi un
apstiprināti 49 pieteikumi.
Organizētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces un aptaujas 138 adresēs par energoefektivitātes
jautājumiem.
Informēti dzīvokļu īpašnieki kopumā 160 adresēs par dzīvojamo
māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas un energoefektivitātes
jautājumiem.
Aktualizēta informācija RNP tīmekļa vietnē sadaļā “Māju
atjaunošana”.
60 konsultāciju un atbilžu sniegšana par māju atjaunošanas
iespējām e-pastā: siltinasana@rnparvaldnieks.lv.
Sagatavots informatīvais materiāls “Četri soļi līdz atjaunotai
mājai ar līdzfinansējumu”, kas ir pieejams RNP klientu
apkalpošanas centros un tiek izmantos arī kā informatīvs
materiāls klientu informēšanai dzīvojamo māju dzīvokļu
īpašnieku kopības sapulcēs, tikšanās reizēs ar dzīvojamo māju
pārstāvjiem.
18.09.2018. organizēts “Atvērto durvju dienu” pasākums pie
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura prospektā 83, Rīgā, kas
pirmā Rīgā atjaunota ALTUM īstenotās energoefektivitātes
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9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.2.1.

Daudzdzīvokļu māju energoauditu un
energosertifikātu
izstrādes
organizēšana

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

REA

2017.-2020.

RNP

2017. – pastāvīgi

Publiski
pieejamas
datubāzes
izveidošana
un
uzturēšana
centralizētai
siltumapgādei
pievienotiem namiem par faktisko ēku
energoefektivitāti iepriekšējā gadā
Inovatīvu tehnoloģiju, iekārtu un
risinājumu ieviešanas veicināšana ēku
energoapgādē

REA

2017. – pastāvīgi

REA

2017.-2020.

Esošās
situācijas
daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju rajonos izvērtēšana
un to sanācijas un humanizācijas
rīcības plānu sagatavošana

RNP

Izpildes raksturojums
2017.gads
– 15.02.2017. Rēzeknē un Krāslavā;
– 16.02.2017. Daugavpilī un Preiļos.
Tika paveikti 154 energoauditi.

Sagatavoti un iesniegti REA 148 pieteikumi energoauditu
izstrādei.
Izstrādāts 111 energoaudits ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Datubāze papildināta ar Rīgā energoefektīvi atjaunoto
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku karti.

Darbība nav notikusi.

U9.2. Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo rajonu renovāciju un labiekārtošanu
2017.-2019.
1. Novērstas vairākas konstruktīvo elementu avārijas,
pamatojoties uz Būvvaldē saskaņotajiem projektiem
sekojošos objektos: Daugavpils ielā 48, Daugavpils ielā
49, Daugavpils ielā 52, (liters 1 un 3), Rīgā. Daļēji
lokalizēta avārijas situācija Gogoļa ielā 13 saistībā ar
pagraba pārseguma nomaiņu/konservāciju.
2. RNP ir veikusi analīzi par tām mājām, kas ir atjaunotas
Rīgas pilsētas teritorijā un par tām, kuru atjaunošanu
dzīvokļu īpašnieki ir pieteikuši dalībai ALTUM atbalsta
programmā. Šīs mājas ir atzīmētas google.maps kartē
(https://drive.google.com/open?id=1DMTeCYJYEaRX4Bs
ZBkjYOtTLgjw&usp=sharing), izveidojot aptuveni20
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālus: Patversmes;
Anniņmuižas; Baltāsbaznīcas; Bauskas/Garozes; Bauskas
(Rāmava); Bauskas/Ziepju; Dombrovska; Dzērbenes;
S.Eizenšteina; Ezermalas; Finiera; Lielvārdes; Marsa;
Mastu; Palmu; Pārslas; Rigondas; Rusova; Tomsona;
Biķernieku.
Turpmāk RNP veiks darbības ar šo kvartālu blakus esošo
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem,
informējot tos individuāli par šo ēku atjaunošanas
iespējām, izmantojot gan ES atbalstu, gan pašvaldības
līdzfinansējumu.
3. RNP 31.10.2017. organizēja diskusiju par aktualitātēm,
visu pušu sadarbības iespējām un komunikācijas
sistēmas pilnveidošanu māju atjaunošanas projektu
īstenošanā.
4. Lai veicinātu maksimāli plašu mājas atjaunošanas

2018.gads
programmas ietvaros.

2018.gada sniegtas konsultācijas un pieņemti iesniegumu
energoauditu veicināšanai. Darbi būs pabeigti 2019.gada
1.pusgadā.
Sagatavoti un iesniegti REA 15 pieteikumi energoauditu izstrādei.
Izstrādāti 23 energoauditi ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Datu bāzi plānots aktualizēt 2019.gadā.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

1. 2018.gada 1.pusgadā ir sagatavota informācija par 4222
dzīvojamo māju finanšu līdzekļu atlikumiem par 2017.gadu (uz
2018.gada 1.aprīli) un 2.pusgadā ir sagatavojusi 8442
provizoriskos 2018.gada dzīvojamo māju finanšu līdzekļu
atlikumus uz 2018.gada 30.jūniju un 30.septembri.
2. RNP 2018.gadā veicis sekojošo:

Norit darbs pie objekta Vienības gatve 126, pagraba
pārseguma konservācijas projekta izstrādes;

Par tehniskās dokumentācijas izstrādi Rīgas pilsētas
Būvvaldē ir iesniegti projekti, kuru rezultātā (pēc
saskaņošanas procedūras un iepirkuma veikšanas) varēs
likvidēt konstruktīvo elementu avārijas Grēdu ielā 3,
Ģertrūdes ielā 86, Lienes ielā 27, kā arī veikt nojaukšanas
darbus Augusta Deglava ielā 38, Rīgā;

Mazā Nometņu iela 11, Rīgā - Būvvaldē iesniegts
izskatīšanai/saskaņošanai dzīvojamās mājas konstrukciju
atjaunošanas būvprojekts;

Noslēgts konservācijas darbu līgums par objekta
konservēšanu Daugavpils ielā 52, liters 002, Rīgā, kas tika
saskaņots Būvvaldē, tika realizēti darbi un veikta darbu
pieņemšana;

Parakstīts līgums par darbu veikšanu Duntes ielā 26,
korpuss 1, (jaunā adrese Ozolu ielā 7). Darbi varētu tikt
uzsākti pēc panāktas vienošanās ar dzīvokļu īpašniekiem
par piekļuves nodrošināšanu;

Sakarā ar avāriju likvidāciju/pārvaldīšanas tiesību
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

5.

6.

7.

8.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
projektu virzību, RNP uzaicināja projektēšanas
pārņemšanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” neapmierinošā
uzņēmumus un māju pilnvarotās personas piedalīties
un sliktā tehniskā stāvoklī esošo māju skaits ir 121 vienība.
diskusijā par sadarbības iespējām RNP daudzdzīvokļu
māju atjaunošanas projektu īstenošanā, kā arī iegūt 3. Piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu 43 848,53 EUR
informāciju
par
jaunākajām
aktualitātēm apmērā, īstenoti trīs vēsturisko ēku saglabāšanas projekti par
energoefektivitātes programmā. Diskusijā piedalījās kopējo summu 128 228,41 EUR ar PVN:
vairāk nekā 30 dalībnieki – gan projektēšanas uzņēmumu 
“Par ēkas Lāčplēša ielā 23, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100
pārstāvji, gan daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotās
022 0059 001, daļas saglabāšanas darbu projektu”
personas, ALTUM un REA pārstāvji.
(21.05.2018. līgums Nr. DI-18-254-lī). Kopējās faktiskās
RNP Dārznieku vienība veikusi apstādījumu sakopšanas
projekta būvdarbu izmaksas – 8300,00 EUR bez PVN,
darbus 75 “A” klases dzīvojamo māju teritorijās un
pašvaldības atbalsts 4 150,00 EUR.
sešās dzīvojamo māju teritorijās, pamatojoties uz mājas 
“Par projekta “Par ēkas Vīlandes ielā 7, Rīgā, kadastra
pilnvaroto
personu
pieteikumiem.
Apstādījumu
apzīmējums 0100 011 0104 001, saglabāšanas darbu
sakopšanas darbu ietvaros ir veikti esošo krūmu
projektu” (21.05.2018. līgums Nr. DI-18-256-lī). Kopējās
apgriešanas, veidošanas, tīrīšanas un atjaunošanas darbi.
faktiskās projekta būvdarbu izmaksas – 49058,89 EUR bez
Teritorijās esošo augļu koku formējošās apgriešanas,
PVN, pašvaldības atbalsts 20 000,00 EUR.
atjaunošanas un likvidēšanas darbi un koku vainagu 
“Par projekta “Par ēkas Aleksandra Čaka ielā 44, Rīgā,
pacelšanas, zaru griešanas un zāģēšanas darbi līdz 2,5 m
kadastra apzīmējums 0100 029 0062 001, saglabāšanas
augstumā.
darbu projektu” (22.05.2018. līgums Nr. DI-18-269-lī).
RNP Dārznieku vienība veikusi apstādījumu ierīkošanu
Kopējās faktiskās projekta būvdarbu izmaksas – 48615,00
četrās dzīvojamo māju teritorijās, balstoties uz māju
EUR bez PVN, pašvaldības atbalsts 19 698,53 EUR.
pilnvaroto personu iesniegumiem.
RNP Dārznieku vienība iecirkņu piecās adresēs veikusi Projektu konkursa „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums
apstādījumu ierīkošanas un zāliena atjaunošanas darbus dzīvojamo māju atjaunošanai” ietvaros tika sagatavoti un, REA
– A.Čaka ielā 42 un RNP iecirkņos “Austrumi”, iesniegti 5 pieteikumi šādām adresēm: Keramikas ielā 2 (divi
“Kurzeme”, “Zemgale” un “Ziemeļi”.
pieteikumi), Kuldīgas ielā 13a, Slokas ielā 169, Kuldīgas ielā 15.
RNP iepirkumu līgumu ietvaros nozāģējusi 159 avārijas
kokus un 29 avārijas zarus. Plānveida kārtībā novainagoti 2018.gadā īstenots projekts: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
1 045 koki, nozāģēti 137 zari, nozāģēti 37 koki un Keramikas ielā 2 atjaunošanas darbi (03.10.2018. līgums Nr. REAizfrēzēti 18 celmi.
18-73-lī). Kopējās projekta būvdarbu izmaksas – 7 078,38 EUR,
t.sk. PVN, pašvaldības atbalsts 3 539,19 EUR.
4. RNP iepirkumu līgumu ietvaros nozāģēti 127 avārijas koki un
55 avārijas zari. Plānveida kārtībā novainagoti 2437 koki, nozāģēti
775 zari, nozāģēti un izfrēzēti 41 koki un izfrēzēti 33 celmi.
5. RNP Dārznieku vienība veikusi apstādījumu kopšanu 276
objektos (160 objektos pirmreizējā un 116 objektos atkārtotā ik
gadējā kopšana), Apstādījumu sakopšanas darbu ietvaros ir veikti
esošo krūmu apgriešanas, veidošanas, tīrīšanas un atjaunošanas
darbi. Teritorijās esošo augļu koku formējošās apgriešanas,
atjaunošanas un likvidēšanas darbi un koku vainagu pacelšanas,
zaru griešanas un zāģēšanas darbi līdz 2,5 m augstumā.
6. RNP Dārznieku vienība veikusi apstādījumu ierīkošanu divos
objektos (1 dzīvojamo māju teritorijās, balstoties uz māju
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9.2.2.

Dzīvojamo apkaimju sakārtošana un
labiekārtojuma (soliņi, atkritumu
savākšana
u.c.)
nodrošināšana,
iekšpagalmu pielāgošana fiziskajām
aktivitātēm

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

RNP

2017.-2020.

RD ĪD

Izpildes raksturojums
2017.gads

2018.gads
pilnvaroto personu iesniegumiem un 1 apstādījumu ierīkošana
piemiņas vietā Mežaparkā).

2017.gadā:
 remontēto jeb nomainīto bojāto atkritumu konteineru
skaits – 1 210 konteineri;
 sadzīves atkritumu izvestais apjoms – 832 752 m3;
 lielgabarīta atkritumu izvestais apjoms – 19 326 m3;
 šķiroto atkritumu izvestais apjoms pa atkritumu veidiem:
makulatūra – 25 252 m3, PET plastmasa – 25 857 m2,
stikls – 4 695 m3. Līdz 2017.gada decembrim RNP
pārvaldītajos objektos tika uzstādīti 1 894 šķiroto
atkritumu konteineri (t.sk. makulatūrai – 673 konteineri
639 objektos; PET plastmasai – 706 konteineri
645 objektos; stiklam – 515 konteineri 488 objektos).
 iegādāti un uzstādīti 172 smilts uzglabāšanas konteineri;
 uzstādīti 172 jauni soliņi 101 objektā;
 tiek turpināta teritoriju sanitārā uzkopšana, veicot
objektu sanitārās kopšanas kontroli. Lai nodrošinātu
nepārtrauktu pakalpojumu, ir izveidotas septiņas
Aizvietošanas vienības, kas veic darbus sētnieku slimības
laikā.
 veikti asfaltēšanas darbi 29 objektos, kopā 3 676 m2;
 atkritumu tvertņu laukumu izbūve trīs objektos;
 organizētas piecas zāles pļaušanas pārvaldībā esošajās
dzīvojamo māju teritorijās ar kopējo nopļauto platību
21 514 816 m2 apjomā;
 izvesti 57 124,62 m3 zaļo atkritumu (lapas/zari);
 no sniega notīrīti 1 010 002 m2 iekškvartālu ceļi, kā arī no
sniega attīrīti jumti 52 369 m2 platībā.

2018.gadā:

remontēto jeb nomainīto bojāto atkritumu konteineru
skaits – 429 konteineri;

sadzīves atkritumu izvestais apjoms – 585 015 m3;

lielgabarīta atkritumu izvestais apjoms – 28 677 m3;

šķiroto atkritumu izvestais apjoms pa atkritumu veidiem:
makulatūra – 19 520 m3, PET plastmasa – 20 687 m3, stikls
– 7 113 m3, MIX (kur vienā konteinerā tiek likts dažāda
veida iepakojums) – 19 654 m3.

Līdz 2018.gada decembrim RNP pārvaldītajos objektos ir
uzstādīti 2 151 šķiroto atkritumu konteineri 890 objektos
(t.sk. makulatūrai – 545 konteineri; PET plastmasai – 561
konteineri; stiklam – 643 konteineri; MIX – 402 konteineri);

iegādāti un uzstādīti 116 smilts uzglabāšanas konteineri;

uzstādīti 208 jauni soliņi 132 objektā;

tiek turpināta teritoriju sanitārā uzkopšana, veicot objektu
sanitārās kopšanas kontroli. Izveidoti divi kvartāli, katrā
kvartālā tiek nodrošināta iekštelpu un mājai piesaistītās
teritorijas kopšana 39 daudzdzīvokļu mājām. Samazināts
Aizvietošanas vienību skaits, atstātas 3 vienības, pārējie
darbinieki nodarbināti Kvartāla uzkopšanas vienībās;

veikti asfaltēšanas darbi 16 objektos, kopā 2 509 m2;

organizētas četras zāles pļaušanas reizes pārvaldībā
esošajās dzīvojamo māju teritorijās ar kopējo nopļauto
platību 19 189 733 m2 apjomā;

izvesti 132 518,65 m3 zaļo atkritumu (lapas/zari);

no sniega notīrīti 0 m2 iekškvartālu ceļi, kā arī no sniega
attīrīti jumti 0 m2 platībā.
Darbības nav veiktas. Darbība iespējama turpmākajos gados
atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta iespējām.
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

AI

1. Pie peldvietas “Rumbula” izvietotas divas biotualetes,
viena – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
2. Norobežojošie stieņi Daugavmalā (8 gab.).
3. Atkritumu urnas (9 gab.).
4. Atpūtas soli – Rātslaukumā (6 gab.), Daugavmalā (4 gab.)
un Dārziņu ielā (2 gab.).
5. Puķu podi (54 gab.) un puķu podu komplekti (12 gab.).
6. Sporta laukums Brīvības ielas 124 nama iekšpagalmā.
7. Velosipēdu turētāji (4 gab.) un novietnes (9 gab.).
8. Ceļazīmes (17 gab.) un ceļu norādes (2 komplekti).

PI

9.2.3.

Kvalitatīvu un drošu rotaļlaukumu
nodrošināšana

ZI

2017.

RNP

2017.-2020.

AI

PI

9.2.4.

Risināt
daudzdzīvokļu
māju
iedzīvotāju
individuālo
transportlīdzekļu
novietošanu
(saglabājot zaļus pagalmus)

Izpildes raksturojums
2017.gads

Uzstādīti 14 atpūtas soliņi Rīgas Kurzemes rajonā un Zemgales
priekšpilsētas administratīvajā teritorijā.
Uzstādīti 10 jauni tirdzniecības galdi ar nojumēm Brīvības un
Lielvārdes ielu stūrī.

2017.gadā RNP turpināja nolietoto bērnu rotaļlaukumu
elementu demontāžu. Jauni rotaļlaukumi tiek uzstādīti tikai
pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma, bet 2017.gadā tie
nav bijuši.
4 tipveida rotaļlaukumi:
1. Brīvības ielā 124;
2. Lubānas ielā;
3. Maskavas ielā 256, k-6;
4. Daugavmalas promenādē.
Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu ierīkošana
Bolderājas karjera atpūtas zonā, Apuzes ielā, Keramikas ielā,
Stūrmaņu ielā un Ēbelmuižas parkā.

ZI

2017. – pastāvīgi

Izbūvēti pieci jauni bērnu rotaļlaukumi – Mežciema ielā 25,
Viestura prospektā 39, Murjāņu ielā 38, Andromedas gatvē 16
un Vidzemes alejā.

RNP

2017.-2020.

2017.gadā ceļa zīmes uzstādītas 29 objektos atbilstoši
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem, lai nodrošinātu
transportlīdzekļu brīvu novietošanu pie attiecīgās dzīvojamās
mājas.
Automašīnu atļauju izsniegšana uzsākta vēl 13 dzīvojamajām
mājām.

2018.gads
1.Pie peldvietas “Rumbula” izvietotas divas biotualetes, viena –
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (katras sezonas sākumā).
2.Izvietotas atkritumu urnas (45 gab.).
3. Puķu podi (35 gab.). un
puķu piramīdas pie
Mazjumpravmuižas un peldvietas ‘’Rumbula’’ (2gab.).
4. Izbūvēti 3 sporta un rotaļu laukumi – Dārziņu apkaimē 15.
autobusa galapunktā, Ķengaraga parkā Maskavas ielā b.n.
kadastālais apzīmējums 01001256429, Dārzciema apkaimē
Kameņu ielā b.n. kadastālais apzīmējums 01001210581.
5.Regulārs sporta un rotaļu laukumu remonta un uzturēšanas
darbs.
Uzstādīti 8 atpūtas soliņi Rīgas Kurzemes rajonā un Zemgales
priekšpilsētas administratīvajā teritorijā.
Uzstādīti 2 jauni tirdzniecības galdi ar nojumēm Brīvības un
Lielvārdes ielu stūrī.
Izbūvētas trepju margas kāpnēm noejai no dzīvojamām mājām
Duntes ielā 26 uz Duntes ielu.
Izbūvēts ātruma ierobežojošais valnis Ilūkstes ielā 101 k-4.
Veikti 2 bērnu rotaļlaukumu atjaunošanas darbi Lielvārdes un
Kleistu ielas kvartālos.

Izbūvēti 3 sporta un rotaļu laukumi:
1. Dārziņu apkaimē 15. autobusa galapunktā;
2. Ķengaraga parkā Maskavas ielā b.n.;
3. Dārzciema apkaimē Kameņu ielā b.n.
Regulārs sporta un rotaļu laukumu remonta un uzturēšanas
darbs.
Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu ierīkošana:
1. Rostokas ielā;
2. Jūrmalas gatvē;
3. Kleistu ielas atpūtas zonā;
4. Sidraba ielā.
Ierīkoti 3 bērnu rotaļlaukumi:
1. Vecmīlgrāvja 1.līnijā 49;
2. M.Ķempes ielā;
3. Miera un Upes ielu krustojumā.
2018.gadā ceļa zīmes uzstādītas 29 objektos atbilstoši dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmumiem, lai nodrošinātu transportlīdzekļu
brīvu novietošanu pie attiecīgās dzīvojamās mājas.
Automašīnu atļauju izsniegšana uzsākta vēl 28 dzīvojamajām
mājām.
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Pasākumi, aktivitātes
9.2.5.

Iekškvartālu brauktuvju, trotuāru un
pievedceļu stāvokļa apzināšana un to
renovācija

Atbildīgie izpildītāji
AI

Izpildes termiņš
vai periods
2017. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Uzklāts asfalts 14 484 m2 platībā, bruģis 15 969 m2 platībā un 1.Uzklāts asfalts 19 201 m2 platībā Slāvu, Salacas, Rušonu Prūšu
salabotas bedrītes 2 000 m2 platībā – piebraucamo un un Maskavas ielu posmos.
koplietošanas ceļu atjaunošana Ķengaragā Ikšķiles, Maskavas, 2.Saremontētas ielu bedrītes 700 m2 platībā.
Bultu un Prūšu ielās, Pļavniekos starp A.Deglava, A.Saharova 3.Ierīkots bruģa segums 10 985 m2 platībā ietvēm Pļavniekos:
un M.Keldiša ielām, kā arī A.Deglava ielas 104 nama A.Saharova, Ulbrokas, A.Deglava, M.Keldiša, Dzeņa, Pļavas ielām,
iekškvartāls ar dzīvojamās ēkas biedrības līdzfinansējumu.
Ķengaragā ceļā uz promenādi no Ķengaraga ielas līdz Kaņiera
ielai, Krasta ielā, Maskavas ielā.

PI
Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana.

ZI

9.3.1.

Renovējamās
dzīvojamās
mājās
pacēlāju ierīkošana un servisa
dzīvokļu paredzēšana personām ar
funkcionāliem ierobežojumiem

Rīgas pilsētas
pašvaldība, RD LD
RNP

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

9.4.1.

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

Atjaunots iekškvartālu satiksmes joslu un ietvju segums Juglā,
Purvciemā, Vecmīlgrāvī, Sarkandaugavā un Čiekurkalnā –
17 012 m2.
Bedrīšu remonts iekškvartālos Purvciemā, Sarkandaugavā,
Juglā, Vecmīlgrāvī un Mežciemā – 2 360 m2.
Ietves seguma atjaunošana Nīcgales ielā 20 – 450 m².
U9.3. Veicināt mājokļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem
2017. – pastāvīgi
Dzīvojamajās mājās, kurās uzturas personas ar funkcionāliem
ierobežojumiem, uzstādīti 18 pacēlāji. 47 personām piešķirts
pabalsts mājokļa pielāgošanai.
2016.gada beigās dzīvokļu īpašnieku dzīvojamās mājas
Ikšķiles ielā 9 saņemtais kopības lēmums par atbalsta
risinājumiem, t.i., par pandusa ierīkošanu vienā dzīvojamā
mājā, tika realizēts 2017.gadā.
Tiek turpināts veikt lieveņu remontus, kā arī tiek ierīkoti vai
atjaunoti dzīvojamo māju pandusi bērnu ratiņu un ratiņkrēslu
uzbraukšanai, ja to pieļauj lieveņa konstrukcija.
Sadarbībā ar RSD speciālistiem tiek izsniegtas atļaujas
dzīvokļu pielāgošanai iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem.

Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana: Jaunsaules
iela 3a, Dzirciema iela 33, 35,37,39, Kuldīgas iela 13a, Slokas iela
48a, Gaigalas iela 23,23a,23b, Finiera iela 5,7,9, Slokas iela
112,114, Dāvida iela 4, Riekstu iela 7,9, Bauskas iela 15,17, Koku
iela 10, Kleistu iela 18.
Uzstādīts norobežojošais betona bruģakmens iebraucamajā ceļā
no Viestura pr. 27
Atjaunots iekškvartālu satiksmes joslu un ietvju segums – 26
462 m2 un veikts bedrīšu remonts iekškvartālos - – 2 910 m2
Purvciemā, Teikā, Juglā, Vecmīlgrāvī, Skanstē, Pētersalā,
Sarkandaugavā, Čiekurkalnā un Mežciemā.

2018.gadā dzīvojamās mājās, kurās uzturas personas ar
funkcionāliem ierobežojumiem, uzstādīti 24 pacēlāji. 52
personām piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai.

2018.gada tika veikts plānotais lieveņu remonts, un tā ietvaros
tika atjaunots dzīvojamās mājas Emmas ielā 15 panduss.

Sadarbībā ar RSD speciālistiem tiek izsniegtas atļaujas dzīvokļu
pielāgošanai iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem.
Izstrādāta būvdokumentācija un Būvvaldē saņemta būvatļauja
lifta izbūvei sociālajā dzīvojamā māja Lubānas ielā 48.
RD MVD
Rindā uz servisa dzīvokļiem reģistrētas 54 personas/ģimenes.
Rindā uz servisa dzīvokļiem reģistrētas 57 personas/ģimenes.
U9.4. Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo mājokļu renovāciju un infrastruktūras uzturēšanu un uzlabošanu
RD MVD
2017. – pastāvīgi
Notiek iedzīvotāju izvietošana no ēkām Prūšu ielā 25A, Notiek iedzīvotāju izvietošana no ēkām Prūšu ielā 25A, Valmieras
Valmieras ielā 24, Katrīnas ielā 18 un Ieriķu ielā 2A.
ielā 24, Katrīnas ielā 18 un Ieriķu ielā 2A.
Pabeigta iedzīvotāju izvietošana no ēkas Dolomīta ielā 1, un Pabeigta iedzīvotāju izvietošana no ēkas Dolomīta ielā 1, un
izstrādāts ēkas pārbūves projekts. Pabeigta iedzīvotāju izstrādāts ēkas pārbūves projekts. Pabeigta iedzīvotāju
izvietošana no ēkām Ziepju ielā 11, Valdlauču ielā 10 (agrāk – izvietošana no ēkām Ziepju ielā 11, Valdlauču ielā 10 (agrāk Bauskas ielā 189) un Mangaļsalas ielā 21.
Bauskas ielā 189) un Mangaļsalas ielā 21.
Uzsākta dzīvojamās mājas Valdlauču ielā 10 pārbūve, kuru Uzsākta dzīvojamās mājas Valdlauču ielā 10 pārbūve, kuru
paredzēts pabeigt 2018.gadā.
paredzēts pabeigt 2019.gadā.
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”
9.4.2.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
apsaimniekojamo
īpašumu
infrastruktūras
uzturēšana
un
uzlabošana

RNP

2017. – pastāvīgi

9.4.3.

Atbalsta
instrumentu
ieviešana
daudzdzīvokļu
māju
renovācijas
veicināšanai

Rīgas pilsētas
pašvaldība

2017. – pastāvīgi

9.4.4.

Turpināt aktīvu iesākto daudzdzīvokļu
māju
renovācijas
veicināšanu,
nodrošinot nepieciešamo informāciju,
konsultācijas un citus atbalsta
pasākumus

9.4.5.

Vienkāršās
renovācijas
projektu
īstenošana
un
lokālu
energoefektivitātes
pasākumu
(bēniņu siltināšana, logu un durvju, kā
arī siltumtrašu izolācijas nomaiņa)
īstenošana

RNP
REA

RNP
SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

2017. – pastāvīgi

2017.-2020.

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

2017.-2020.

RNP

2017. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Uzsākta būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās Saņemts akcepts no Rīgas pilsētas pašvaldības izstrādāt
dzīvojamās mājas ar RSD teritoriālo centru, DC, Rīgā, iepirkuma dokumentāciju dzīvojamās mājas atjaunošanai Ziepju
ielā 11
Mežrozīšu ielā 43” izstrāde.
Veiktie darbības virzieni 2017.gadā:
Veiktie darbības virzieni 2018.gadā:
 saistīti darbi ar apgaismojuma atjaunošanu koplietošanas
 ar apgaismojuma atjaunošanu koplietošanas telpās
telpās (izmantojot LED tehnoloģijas) veikti 159 objektos;
(izmantojot LED tehnoloģijas) saistīti darbi veikti 172 objektos;
 ar elektroapgādes nodrošināšanu saistīti darbi veikti
 ar elektroapgādes nodrošināšanu saistīti darbi veikti 221
402 objektos;
objektos;
 lai izpildītu ugunsdrošības noteikumu prasības veikti darbi:
 lai izpildītu ugunsdrošības noteikumu prasības veikti darbi:
–
zibensaizsardzības
sistēmu
atjaunošana/izbūve
– zibensaizsardzības sistēmu atjaunošana/izbūve 1 objektā;
5 objektos;
– elektroinstalācijas un izolācijas pretestības mērījumu
– elektroinstalācijas un izolācijas pretestības mērījumu
veikšana 98 objektā;
– pavisam kopā minētie pasākumi tika veikti 99 objektos.
veikšana 141 objektā;
– pavisam kopā minētie pasākumi tika veikti 146 objektos.
 RNP apsaimniekošanā ir 1 414 lifti. RNP ar ārpakalpojuma
palīdzību nodrošina liftu tehnisko apkalpošanu un darbību
 RNP apsaimniekošanā ir 1 449 lifti. RNP ar ārpakalpojuma
palīdzību nodrošina liftu tehnisko apkalpošanu un darbību
atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un liftu
atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un liftu
tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
tehniskās ekspluatācijas noteikumiem.
 veikti plānotie darbi 336 liftos, papildus tika veikti ārpuskārtas
 veikti plānotie darbi 414 liftos, papildus tika veikti
darbi 135 liftos;
ārpuskārtas darbi 70 liftos;
 apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu
 apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu
uzstādīšana remontdarbu plānā tika iekļautas 4 adresēs.
uzstādīšana remontdarbu plānā tika iekļautas 11 adresēs.
Uzstādītas – 1 adresē. Papildus visa gada garumā visiem
Uzstādītas – 5 adresēs, vienā objektā – trīspusēja līguma
interesentiem pieņemšanas laikos tika stāstīts par iespēju
ietvaros. Papildus visa gada garumā visiem interesentiem
šādu sistēmu uzstādīt, par iespējamām izmaksām utt.
pieņemšanas laikos tika stāstīts par iespēju šādu sistēmu
uzstādīt, par iespējamām izmaksām utt.
Datubāze dzīvojamām mājām Rīgā, līdzfinansējums Datu bāze dzīvojamām mājām Rīgā, līdzfinansējums
energoauditiem un konsultācijas REA Energoefektivitātes energoauditiem, konsultācijas REA Energoefektivitātes centrā.
informācijas centrā.
Pabeigti 23 pieteikumu projekti (31 tāme) remontdarbiem.
Skat. aktivitāti 9.4.5.
Skat. aktivitāti 9.4.5.
Ir slēgts EIC. Konsultācijas 2018.gadā nodrošināja 2 REA
Energoefektivitātes informācijas centrs (EIC) darbojas. Ir
specialisti. Gada laikā klātienē ir sniegtas 2000 konsultācijas
ieviests pieteikumu un apmeklētāju reģistrs.
biedrībām un pārvaldīšanas uzņēmumiem.
Skat. aktivitāti 9.1.5.
Skat. aktivitāti 9.1.5.
2017.gadā darbība nav veikta, jo nav piešķirts finansējums.
Uzsākta būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās
dzīvojamās mājas ar RSD teritoriālo centru, DC, Rīgā, Mežrozīšu
ielā 43” izpilde, lai saskaņā ar projektēšanas būvniecības līgumu
ēkas nodotu ekspluatācijā 2019.gada nogalē
Sadarbībā ar iedzīvotājiem tiek dotas atļaujas dzīvokļu
uzlabošanai vienkāršotās atjaunošanas procesu ietvaros.
Sadarbībā ar RD MVD tiek risināts jautājums par veco logu
nomaiņu ar jauniem PVC materiāla logiem.

Sadarbībā ar iedzīvotājiem tiek dotas atļaujas dzīvokļu
uzlabošanai vienkāršotās atjaunošanas procesu ietvaros. Tika
veikta veco logu nomaiņa ar jauniem PVC logiem sociālajā
dzīvojamā ēkā Biešu ielā 6.

Lai īstenotu vienkāršās atjaunošanas projekta un lokālu
energoefektivitātes īstenošanu, 2017.gadā darbi paveikti

Lai īstenotu vienkāršās atjaunošanas projekta un lokālu
energoefektivitātes īstenošanu, 2018.gadā darbi paveikti 1 475
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
1 475 objektos sekojošos darbu veidos (provizoriskie dati):
objektos sekojošos darbu veidos (provizoriskie dati):
Objektu
Apjoms/
Objektu
Apjoms/
Darbu veids
Darbu veids
skaits
mērv.
skaits
mērv.
Apkures sistēmas remonti vai
Apkures
sistēmas
20
620 m
8
476 m
atjaunošanas darbi
remonti (plānotie, avārijas)
vai atjaunošanas darbi
Bēniņu siltināšana
19
7 885 m2
19
8972 m2
Apkures sistēmas cauruļu
7
544 m
Bēniņu siltināšana
siltumizolācija
Kāpņu telpu durvju
5
716 m
Apkures sistēmas cauruļu
147
441 gab.
uzstādīšana
siltumizolācija
Karstā ūdens apgādes
49
103 gab.
Kāpņu
telpu
durvju
120
21 332 m
remonti
uzstādīšana
Logu nomaiņa
202
2 909 gab.
140
29 930 m
Karstā
ūdens
apgādes
Siltummezglu iekārtu maiņa
826
826 gab.
remonti
LED gaismekļu uzstādīšana
111
3 885 gab.
35
855 gab.
Pilotprojekts – siltummezglu
Logu nomaiņa
attālinātās vadības
35
35 gab.
1 156
1 156gab.
uzstādīšana
Siltummezglu iekārtu maiņa
LED gaismekļu uzstādīšana

9.4.6.

Daudzdzīvokļu
dzīvojamo
kompleksā renovācija

māju

RNP, ESKO, dzīvokļu
īpašnieku biedrība,
dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvā
sabiedrība

2017. – pastāvīgi

ALTUM iesniegti 12 pieteikumi ar tehnisko dokumentāciju
līdzfinansējuma saņemšanai šādām adresēm: Blaumaņa iela
21/1, Blaumaņa iela 21/3, Augļu iela 11, Maskavas iela 250/7,
Kvēles iela 35, Viestura prospekts 83, Murjāņu iela 68,
Stendera iela 14, Stāmerienas iela 2/1, Baltāsbaznīcas iela 31,
Mērsraga iela 3 un Ķīšezera iela 17, Rīgā.
No ALTUM saņemti 11 pozitīvi atzinumi par tehniskās
dokumentācijas atbilstību šādām adresēm: Blaumaņa iela
21/1, Blaumaņa iela 21/3, Augļu iela 11, Maskavas iela 250/7,
Kvēles iela 35, Viestura prospekts 83, Stendera iela 14,
Stāmerienas iela 2/1, Baltāsbaznīcas iela 31, Mērsraga iela 3
un Ķīšezera iela 17, Rīgā.
Atbilstoši ALTUM programmas nosacījumiem atjaunošanas
projektu īstenošana tiks uzsākta 2018.gadā.
08.12.2017. noslēgts granta līgums ar ALTUM par dzīvojamās
mājas Blaumaņa ielā 21, Rīgā, atjaunošanu.
22 dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumus
par dalību siltināšanas programmā un pilnvarojumu RNP
iesniegt tehnisko dokumentāciju ALTUM, saņemt atzinumu
un veikt citas darbības projektu īstenošanā.

172

5160 gab.

Pilotprojekts
–
uzsākta
90
90 gab.
siltummezglu
attālinātās
vadības uzstādīšana
ALTUM kopā iesniegti 16 pieteikumi ar tehnisko dokumentāciju
līdzfinansējuma saņemšanai šādām adresēm: Bauskas ielā 207,
Fridriha Candera ielā 12, Berģu ielā 3, Brīvības gatvē 336,
Dzērbenes ielā 5, Ezermalas ielā 25, Hanzas ielā 8, Kartupeļu ielā
56, Krapes ielā 5 k-1, Ozolu ielā 4, Patversmes ielā 22 k-2,
Kalnciema ielā 106, Ogres ielā 10, Mežciema ielā 44, Murjāņu ielā
68, Nīcgales 40, Rīgā.
No ALTUM saņemti 11 pozitīvi atzinumi par tehniskās
dokumentācijas atbilstību šādām adresēm: Fridriha Candera ielā
12, Kalnciema ielā 106, Kartupeļu ielā 56, Mežciema ielā 44,
Murjāņu ielā 68, Ogres ielā 10, Krapes 5 k-1, Dzērbenes ielā 5,
Rīgā.
Atbilstoši ALTUM programmas nosacījumiem tika īstenots
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura prospektā 83, Rīgā
atjaunošanas projekts.
Noslēgti 2 granta līgumi ar ALTUM par māju atjaunošanu:
- 06.03.2018. noslēgts granta līgums starp RNP un ALTUM par
dzīvojamās mājas Viestura prospektā 83, Rīgā, atjaunošanu;
- 18.12.2018. noslēgts granta līgums starp ALTUM un biedrību
“Murjāņu 68” par dzīvojamās mājas Murjāņu 68, Rīgā
atjaunošanu.
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9.4.7.

Ēku tehniskā apsekošana

9.5.1.

Jaunu
daudzdzīvokļu
sociālo
dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu īres
dzīvojamo
māju
būvniecība/ierīkošana

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

RNP

2017. – pastāvīgi

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

RD MVD
9.5.2.

Ērtas pašvaldības īres un sociālo
dzīvokļu
piešķiršanas
kārtības
nodrošināšana

9.5.3.

Pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda
paplašināšana

9.6.1.

9.6.2.

9.7.1.

RD MVD

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”

Izpildes raksturojums
2017.gads

Labā prakse 2016./2017.gadā veiktā balkonu konstrukciju
tehniskā apsekošana, pēc kuras iespējams uzreiz noteikt
nepieciešamo remontdarbu sastāvu un apjomu, kā arī veikt
remontus. Vairākos atsevišķos gadījumos balkonu
konstrukcijas ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Šāda
tendence novērojama un saistāma ar to, ka līdz 01.01.2011.,
kad stājās spēkā Dzīvokļa īpašuma likums, balkoni ietilpa
atsevišķā dzīvokļa īpašuma sastāvā.
Izstrādāti 200 neatkarīgu ekspertu tehniskās apsekošanas
atzinumi.
Noslēgti līgumi par tehniskās dokumentācijas izstrādi
682 objektiem.

U9.5. Paplašināt pašvaldības īres un sociālo mājokļu fondu
2017. – pastāvīgi
Uzsākta būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās
dzīvojamās mājas ar Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru,
dienas centru, Rīgā, Mežrozīšu ielā 43” izstrāde celtniecības
darbu veikšanai.
Uzsākta dzīvojamās mājas Valdlauču ielā 10 pārbūve, kuru
paredzēts pabeigt 2018.gadā.
2017. – pastāvīgi
Izīrētas 460 dzīvojamās telpas, t.sk. īres – 264, sociālās – 196.
Iedzīvotāji savam kārtas numuram var sekot līdzi Rīgas
pilsētas pašvaldības portālā.
2017.-2019.

Darbība nav veikta, jo nav piešķirts finansējums.

2018.gads
73 dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumus par
dalību siltināšanas programmā un pilnvarojumu RNP iesniegt
tehnisko dokumentāciju ALTUM, saņemt atzinumu un veikt citas
darbības projektu īstenošanā.
2018.gadā tika turpināta atsevišķo balkonu konstrukciju tehniskā
apsekošana, kā arī tehniskās apsekošanas atzinumos tiek veikta
tehniskā izpēte dzīvojamām mājām, tajā skaitā, balkonu/lodžiju
konstrukcijām (ja tādas dzīvojamajā mājā ir). Atzinuma
konstruktīvo elementu sadaļā tiek veikta balkonu konstrukciju
tehniskā izpēte (novērtēta tehniskā nolietojuma pakāpe,
deformācijas, plaisas, kopējais konstrukciju stāvoklis – plātnei,
margām). Secinājumos tiek konstatēts, vai ir droša un pieļaujama
šīs konstrukcijas ekspluatācija.
Izstrādāti vairāk, nekā 200 neatkarīgu ekspertu tehniskās
apsekošanas atzinumi.
Noslēgti līgumi par tehniskās dokumentācijas izstrādi 16
objektiem. Notiek iepirkuma procedūra par tehniskās
dokumentācijas izstrādi 152 objektiem.
Uzsākta būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās
dzīvojamās mājas ar Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru,
dienas centru, Rīgā, Mežrozīšu ielā 43” būvniecība.
Uzsākta dzīvojamās mājas Valdlauču ielā 10 pārbūve, kuru
paredzēts pabeigt 2019.gadā.
2018.gadā izīrētas 403 dzīvojamās telpas, t.sk. īres - 248, sociālās
- 155.
Iedzīvotāji savam kārtas numuram var sekot līdzi Rīgas pilsētas
pašvaldības portālā.
Uzsākta būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās
dzīvojamās mājas ar Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru,
dienas centru, Rīgā, Mežrozīšu ielā 43” būvniecība.

U9.6. Izstrādāt dzīvojamā fonda monitoringa sistēmu
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
RNP
2017. – pastāvīgi
Ik gadu un pastāvīgi tiek veikta informācijas aktualizēšana Ik gadu un pastāvīgi tiek veikta informācijas aktualizēšana RNP
pārvaldīšanā esošā dzīvojamā fonda
RNP failu servera tīklā par izpildi plānotajiem remontdarbiem failu servera tīklā par izpildi plānotiem remontdarbiem RNP
monitoringa sistēmas izstrādāšana
RNP pārvaldīšanā esošajām ēkām.
pārvaldīšanā esošajām ēkām.
SIA
“Rīgas
pilsētbūvnieks”
SIA “Rīgas
2017.-2020.
Tiek uzturēta klientu apkalpošanas sistēma nepieciešamo Tiek uzturēta klientu apkalpošanas sistēma nepieciešamo darbu
pārvaldīšanā esošā dzīvojamā fonda
pilsētbūvnieks”
darbu apzināšanai un uzraudzībai, kā arī veiktas ikgadējas ēku apzināšanai un uzraudzībai, kā arī veiktas ikgadējas ēku tehniskās
monitoringa sistēmas izstrādāšana
tehniskās apsekošanas konstruktīvā stāvokļa izvērtēšanai.
apsekošanas konstruktīvā stāvokļa izvērtēšanai.
U9.7. Veicināt iedzīvotāju attieksmes un negatīvā pieraduma maiņu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos
Informatīvo
materiālu
par
RD MVD
2017. – pastāvīgi
RD un RD MVD tīmekļa vietnēs ir pieejama informācija par RD un RD MVD portālos ir ievietota informācija par dzīvojamo
daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un
dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem, t.sk. dokumentu māju pārvaldīšanas jautājumiem, t.sk. dokumentu paraugi
apsaimniekošanas
jautājumiem
paraugi dzīvojamo māju pārņemšanai dzīvokļu īpašnieku dzīvojamo māju pārņemšanai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā
procesa organizēšanai.
sagatavošana un izplatīšana
pārvaldīšanas procesa organizēšanai.
2017.gadā RD MVD darbinieki piedalījās 275 dzīvokļu 2018.gadā RD MVD darbinieki piedalījās 342 dzīvokļu īpašnieku
īpašnieku kopsapulcēs, kurās tika sniegta informācija par kopsapulcēs, kurās tika sniegta informācija par mājas
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

RNP

9.7.2.

Informatīvo
iedzīvotāju
sapulču
organizēšana daudzdzīvokļu mājās,
kas atrodas pašvaldības pārvaldījumā

RNP

2017. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
mājas pārvaldīšanas jautājumiem.
pārvaldīšanas jautājumiem.
RD MVD 2017.gadā sniedza aptuveni 2 000 konsultāciju, t.sk. RD MVD 2018.gadā sniedza vairāk kā 2300 konsultācijas, t.sk.
elektroniski, nosūtot dokumentu paraugus atbilstoši elektroniski, nosūtot dokumentu paraugus atbilstoši izvēlētajai
izvēlētajai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formai. RD MVD dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formai. RD MVD 2018.gadā 105
2017.gadā 97 dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem sniedza dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem sniedza palīdzību sagatavot
palīdzību sagatavot dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanai nepieciešamos
nodošanai nepieciešamos dokumentus, no kurām 54 nodotas dokumentus, no kurām 83 nodotas dzīvokļu īpašnieku
dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā.
pārvaldīšanā.
RNP reputācijas uzlabošanas aktivitātes saskarsmē ar RNP reputācijas uzlabošanas aktivitātes saskarsmē ar klientiem
klientiem un sabiedrību:
un sabiedrību:
 klientiem sniegtas konsultācijas par www.e-parvaldnieks.lv
 klientiem sniegtas konsultācijas par www.e-parvaldnieks.lv
reģistrāciju, tā izmantošanu un iespējam autorizētiem
reģistrāciju, tā izmantošanu un iespējam autorizētiem
klientiem;
klientiem;
 popularizētas iespējas elektroniski nodot ūdens skaitītāju
 popularizētas iespējas elektroniski nodot ūdens skaitītāju
rādījumus,
izmantojot
www.e-parvaldnieks.lv,
rādījumus,
izmantojot
www.e-parvaldnieks.lv,
pašapkalpošanās kioskus, kā arī SMS veidā;
pašapkalpošanās kioskus, kā arī SMS veidā;
 uzņēmuma aktualitāšu publicēšana plašsaziņas līdzekļos:
 uzņēmuma aktualitāšu publicēšana plašsaziņas līdzekļos:
 preses relīžu izsūtīšana masu medijiem, aktualitāšu
 preses relīžu izsūtīšana masu medijiem, aktualitāšu
publicēšana
uzņēmuma
tīmekļa
vietnē
publicēšana
uzņēmuma
tīmekļa
vietnē
www.rnparvaldnieks.lv, e-vidē www.e-parvaldnieks.lv
www.rnparvaldnieks.lv, e-vidē www.e-parvaldnieks.lv
(pēc nepieciešamības);
(pēc nepieciešamības);
 informācijas
izsūtīšana
uzņēmuma
klientiem,
 informācijas izsūtīšana uzņēmuma klientiem, izmantojot
izmantojot www.e-parvaldnieks.lv;
www.e-parvaldnieks.lv;
 informācijas publicēšana sociālajos tīklos.
 informācijas publicēšana sociālajos tīklos.
 pagarināts termiņš ūdens skaitītāju rādījumu nodošanai
 sešos KAC (A.Čaka ielā 42, Mārtiņa ielā 7, Ed.Smiļģa ielā 46,
elektroniskā formātā līdz katra mēneša 28.datumam;
Tilta ielā 11 k-1, Maskavas ielā 168, Zebiekstes ielā 8, Rīgā)
 piecos KAC (A.Čaka ielā 42, Ed.Smiļģa ielā 46, Tilta ielā 11
rindu vadības sistēma pieslēgta bezmaksas mobilai aplikācijai
k-1, Maskavas ielā 168, Zebiekstes ielā 8, Rīgā) rindu
“Qticket”, līdz ar to klientiem ir iespēja pieteikties
vadības sistēma pieslēgta bezmaksas mobilai aplikācijai
apkalpošanai attālināti, negaidot rindā klātienē;
“Qticket”, līdz ar to klientiem ir iespēja pieteikties
 tiešā saziņa ar klientiem sociālajos tīklos Twitter, facebook,
apkalpošanai attālināti, negaidot rindā klātienē;
nodrošinot skaidrojošu informāciju par konkrētām
 tiešā saziņa ar klientiem sociālajos tīklos Twitter, facebook,
problēmsituācijām, kā arī vispārīgiem, ar daudzdzīvokļu māju
nodrošinot skaidrojošu informāciju par konkrētām
pārvaldīšanu saistītajiem jautājumiem.
problēmsituācijām, kā arī vispārīgiem, ar daudzdzīvokļu
māju pārvaldīšanu saistītajiem jautājumiem.
Juridisko konsultāciju sniegšana klientiem:
Juridisko konsultāciju sniegšana klientiem:
 sniegtas 293 konsultācijas par kopības lēmumu 
sniegtas 184 konsultācijas par kopības lēmumu
pieņemšanu;
pieņemšanu;
 pārbaudīts protokolu tiesiskums 2 200 reizes 
pārbaudīts protokolu tiesiskums 2138 reizes (tai skaitā
(t.sk. 1 237 kopības lēmumi un 963 kolektīvie
1167kopības lēmumi un 971 kolektīvie iesniegumi);
iesniegumi);

organizētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces un aptaujas 140 adresēs par
 organizētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces un aptaujas 140 adresēs par
energoefektivitātes jautājumiem;
energoefektivitātes jautājumiem;

informēti dzīvokļu īpašnieki kopumā 280 adresēs par
 informēti dzīvokļu īpašnieki kopumā 280 adresēs par
dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas un
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

2017. – pastāvīgi

9.7.3.

Tematisko
semināru,
lietpratēju
diskusiju kluba semināru, atvērto
durvju dienu renovētos daudzdzīvokļu
namos organizēšana par māju
renovācijas ekonomisko pamatojumu,
labākās prakses piemēriem un
ieteicamiem renovācijas risinājumiem
un to kvalitāti

REA

9.8.1.

Programmas “Radi Rīgu” ietvaros
izstrādāto publiskās ārtelpas projektu
ieviešana:
– Āgenskalna tirgus laukuma
rekonstrukcijas
būvprojekta
izstrāde;
– Dižozolu ielas rekonstrukcijas
būvprojekta izstrāde

RD PAD

AI

U9.8. Veicināt publiskās ārtelpas revitalizācijas pasākumus
2017.-2020.
Projekta “Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcija”
ieviešana atlikta, pamatojoties uz izstrādāto satiksmes
plūsmas modelēšanu, kas norāda, ka projekta teritorija
jāsavieno pēc dalītas telpas principa ar 3 dažādiem
sabiedriskā transporta veidiem, kam nav nedz piemēru, nedz
precedentu pasaulē, līdz ar to neeksistē ne vienoti kritēriji, ne
juridisks regulējums.
Iekšpagalmu talku sakopšanas darbu atbalsts.

PI
9.8.2.
9.8.3.

Latviešu
strēlnieku
laukuma
rekonstrukcijas projekta izstrāde
Kultūrvēsturiskā
mantojuma
pieejamības un kultūras tūrisma
pakalpojumu attīstīšana UNESCO
pasaules
kultūras
un
dabas
mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais
centrs” teritorijā

10.1.1. Līdzdarbība starptautiskā pasažieru
ātrgaitas
dzelzceļa
projekta
“Rail Baltica”
precizēšanā
un
potenciālajā īstenošanā

RD PAD, RD SD
AI

2018.-2020.

RD PAD

2017.-2018.

RD PAD

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas un
energoefektivitātes jautājumiem.
energoefektivitātes jautājumiem.
Notikuši 19 tematiskie pasākumi, tostarp 11 pasākumi Organizēti 4 pasākumi iedzīvotajiem par līdzfinansējuma
Enerģētikas dienu ietvaros, 2 starptautiskie semināri un programmu un energoefektivitātēm, izstāde “Vide un Enerģija
konference sadarbībā ar Kanādas vēstniecību.
2018”.

Projekts “Dižozolu ielas būvprojekta izstrāde” netiek īstenots,
ņemot vērā komplicētās ielas teritorijas īpašumtiesības.

Iekšpagalmu talku (Dārziņu apkaimē) sakopšanas darbu atbalsts.

Ziepniekkalna apkaimē uzstādītā objekta demontēšana.

Objekts demontēts.

Netika piešķirts finansējums.

Netika piešķirts finansējums.
Darbības tiks turpinātas pēc Okupācijas muzeja piebūves
uzcelšanas.
Tika turpināta Pils laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un
saskaņošana institūcijās. Būvprojekts tika iesniegts Rīgas pilsētas
būvvaldē atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā
saņemšanai.

Notikušas sarunas un konsultācijas.
Tika veikta Pils laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un
saskaņošana institūcijās, ko plānots pabeigt 2018.gadā.

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība
U10.1. Veicināt Rīgas starptautisko sasniedzamību
2017.-2020.
Turpinās ar RD 17.05.2016. lēmumu Nr.3782 uzsāktā
publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases
teritorijas lokālplānojuma izstrāde. RD PAD piedalās dažādās
sanāksmēs par “Rail Baltica” projekta aktivitātēm, saskaņojot
tās ar Rīgas pilsētas vajadzībām.
Dalība “Rail Baltica” Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas izpētes
ekspertu darba grupas sanāksmēs.
Dalība publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica”
trases teritorijas lokālplānojuma izstrādes procesa
koordinācijas darba grupas sanāksmēs.
Dalība Ilgtspējīgas attīstības konsultatīvās koordinācijas
padomes darba grupas sanāksmēs par “Rail Baltica” projekta

Turpinās ar RD 17.05.2016. lēmumu Nr.3782 uzsāktā publiskās
lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas
lokālplānojuma izstrāde.
23.05.2018. pieņemts RD lēmums Nr.1230 “Par grozījumiem
Rīgas domes 17.05.2016. lēmumā Nr.3782 “Par publiskās
lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas
lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam
un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” ar kuru tika
paplašināta publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica
trases teritorijas lokālplānojuma robeža vairāk nekā 355 ha
platībā (lokālplānojuma teritorijas kopējā platība ~486,35 ha) un
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10.1.2. Pasažieru prāmju satiksmes starp Rīgu
un citām pilsētām attīstība
10.2.1. Rīgas Ziemeļu transporta koridora
izbūve:
– 1.posma realizācija;
– 2.posma realizācija;
– 3. un 4.posma realizācija.
10.2.2. Labas un efektīvas Rīgas brīvostas
sasaistes nodrošināšana ar pārējo
nacionālas nozīmes un starptautiskas
nozīmes (TENT) transporta tīklu
Daugavas labais krasts:
- Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu
iela–Vietalvas iela;
- Satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju Rīga–
Skulte ar pievedceļiem:
1.kārta: Satiksmes pārvads pār dzelzceļa
līniju Rīga–Skulte ar pievedceļiem;
2.kārta: Tvaika ielas rekonstrukcija;

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
sniegto papildu iespēju realizēšanu Rīgā. Dalība Ilgtspējīgas pilnveidots
darba
uzdevums,
nodrošinot
pašvaldības
attīstības konsultatīvās koordinācijas padomes sēdēs.
līdzfinansējumu.
Rīgas brīvosta
2017. – pastāvīgi
Nodrošināta satiksme maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga 7 reizes Nodrošināta satiksme maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga 7 reizes
nedēļā.
nedēļā.
U10.2. Attīstīt tranzīta infrastruktūru atbilstoši Eiropas transporta tīkla (TEN-T) plāniem
RD PAD
2017.-2020.
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma izbūves projekts ir Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma izbūves projekts ir
iekļauts ilgtermiņa perspektīvas īstenošanas projektu iekļauts ilgtermiņa perspektīvas īstenošanas projektu sarakstā.
sarakstā.

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

RD SD

2017. – pastāvīgi

3.kārta: Tvaika ielas, Ganību dambja,
Duntes ielas un Tilta ielas krustojuma
rekonstrukcija;
- Laivinieku iela no Jaunciema gatves līdz
Mangaļsalai, ieskaitot tiltu pār Audupi, un
satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju Rīga–
Skulte.
Daugavas kreisais krasts:
- Dienvidu maģistrāles 4.kārta (Ziepniekkalna
iela–Vienības gatve);
- Daugavgrīvas ielas rekonstrukcija:
1.posmā no Lidoņu ielas līdz Podraga ielai;
2.posmā no Podraga ielas līdz Zilajai ielai;
3.posmā no Zilās ielas līdz Platajai ielai;
4.posmā no Ūdens ielas līdz Tvaikoņu
ielai;
- Buļļupes tilta pieeju rekonstrukcija (Flotes
iela, Piestātnes iela un Gaigalas iela)

11.1.1. Satiksmes infrastruktūras
atjaunošana, pārbūve un izbūve:

RD SD

–

–
Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

–
Izsludināts Iepirkums par būvprojekta izstrādi.

Notika būvprojektu izstrāde.

Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība nenotika.

Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
U11.1. Nodrošināt kvalitatīvu un drošu satiksmes infrastruktūru
2017. – pastāvīgi
–
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- Salu tilta kompleksa atjaunošana un
pārbūve (2.kārta);
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Zolitūdi;
- Vanšu tilta atjaunošana un pārbūve;
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Izpildes raksturojums

Izpildes termiņš
vai periods

2017.gads

2018.gads

–
Uzsākta būvniecības iepirkuma procedūra.

Uzsākti būvniecības darbi.

Notiek būvprojekta izstrāde.

Būvprojekta izpilde apturēta.

- Gaisa tilta atjaunošana un pārbūve;

Tiek izstrādāta iepirkuma
izstrādei.
Darbība nenotika.

dokumentācija

būvprojekta

- Brasas tilta atjaunošana un pārbūve;

Tiek izstrādāts būvprojekts.

- Augusta Deglava tilta atjaunošana un
pārbūve.
Ielas:
- Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas
pārbūve;
- Flotes ielas pārbūve ar lietusūdens
kanalizācijas kolektora izbūvi no Parādes
ielas līdz Flotes ielas ziemeļu galam;
- Varoņu ielas un Aizsaules ielas krustojuma
pārbūve;
- Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojuma
pārbūve;
- Jūrmalas gatves 3 joslu pieslēgums
Kurzemes prospektam pie Zolitūdes ielas;
- Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma
pārbūve;
- Juglas ielas posma pārbūve;

Būvprojekta izstrāde pabeigta. Tiek gatavota būvniecības
iepirkuma procedūra.
–
Darbība tika pārtraukta 2017.gadā.

Izsludināts iepirkums būvprojekta izstrādei.
Darbība nenotika.
Izsludināts būvniecības iepirkums - satiksmes pārvada pār
dzelzceļu pie Brasas stacijas pārbūve.
Uzsākti būvniecības darbi.

Notiek būvprojekta izstrāde.

Tika gatavota dokumentācija projektēšanas un autoruzraudzības
iepirkuma izsludināšanai (ielas seguma atjaunošanai).
Notika būvprojektu izstrāde.

Veikta atkārtota projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.

Darbība nenotika.

Pabeigta būvprojekta izstrāde.

Darbība nenotika.

Notiek būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Veikta projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.

Notika būvprojekta izstrāde.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

- Juglas–Biķernieku ielas apļa pārbūve;

Pabeigta būvprojekta izstrāde

Pabeigti būvniecības darbi.

- Lubānas ielas apļa pārbūve;

Pabeigta būvprojekta izstrāde

Uzsākti būvniecības darbi

- Aleksandra Grīna bulvāra izbūve posmā no
Bāriņu ielas līdz Daugavgrīvas ielai;
- Mangaļsalas ielas izbūve no Stāvvadu ielas
līdz Traleru ielai;
- Boļeslava Sloskāna ielas pārbūve;

Uzsākta būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

- Jūrkalnes ielas posma rekonstrukcija (no
Apuzes ielas līdz Irlavas ielai);
- Eksporta ielas izbūve;

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

- Dzelzavas ielas izbūve (no Ulbrokas ielas līdz
Hipokrāta ielai);

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.
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Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums

- Spulgas ielas rekonstrukcija;

2017.gads
Veikta projektēšanas darbu iepirkuma procedūra.

2018.gads
Notika būvprojekta izstrāde.

- Dārziņu ielu rekonstrukcija;

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

- Vagonu ielas pārbūve ar caurbrauktuvi zem
Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada;
- Augšielas pārbūve;

Iepirkuma dokumentācijas izstrāde būvniecībai.

Pabeigti būvniecības darbi.

Iepirkuma dokumentācijas izstrāde būvniecībai un iesniegto
piedāvājumu izvērtēšana.
Iepirkuma dokumentācijas izstrāde būvniecībai un iesniegto
piedāvājumu izvērtēšana.
Darbība nenotika.

Pabeigti būvniecības darbi.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

- Vērgales iela;

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

- Durbes ielas izbūve no Slokas ielas līdz
Daugavgrīvas ielai;
- Krimuldas ielas pārbūve;

Būvprojekta izstrāde tika apturēta koku ciršanas jautājuma
dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

- Turaidas ielas pārbūve;

Darbi pabeigti, projekts realizēts.

Tika
gatavota
izsludināšanai.
Darbība pabeigta.

- Dandāles ielas pārbūve ar lietusūdens
kanalizācijas kolektora izbūvi;
- Mežrozīšu ielas pārbūve no Stūrmaņu ielas
līdz Mežrozīšu ielas galam pie ēkas Nr.34;
- Eiženijas ielas pārbūve no Dzirciema ielas
līdz Ķiršu ielai;
- Dzelmes ielas un Vētras ielas pārbūve;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Uzsākti būvniecības darbi.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Brekšu ielas pārbūve;

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

- Lucavsalas ielas izbūve;

Uzsākti būvniecības darbi.

Pabeigti būvniecības darbi.

- jaunas ielas izbūve un Lucavsalas ielas
turpinājuma līdz piemineklim pārbūve
Lucavsalā;
- sabiedriskā transporta pieturvietu Jūrmalas
gatvē pārbūve.
11.1.2.
Attīstīt satiksmes infrastruktūras
tīklu piebraukšanas nodrošināšanai
pie
līdzvērtīgas
zemes
kompensācijas fondā esošajiem
zemesgabaliem:
- jaunu ielu izbūve Juglā, kvartālā starp Juglas

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

- Ata ielas pārbūve;
- Auduma ielas izbūve no Lizuma ielas līdz
Baltezera ielai;
- Skaru iela;

RD SD

2017. – pastāvīgi

Pabeigti būvniecības darbi.
Darbība nenotika.

Būvprojekta izstrāde apturēta.
dokumentācija

būvniecības

iepirkuma

–

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.
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ielu, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās
aprūpes centru un Juglas ezeru;
- Ielejas ielas un Asnu ielas posma pārbūve;
- jaunu ielu izbūve Imantā – Ceriņu iela,
Vērgales iela.
11.1.3. Satiksmes
drošības
uzlabošanas
pasākumu veikšana:
- luksoforu rekonstrukcija un būvniecība;

RD SD

2017. – pastāvīgi

- regulējamu gājēju pāreju izveidošana;

- redzamības pilnveidošana pie gājēju
pārejām un krustojumiem;
- brauktuvju sašaurināšana un drošības saliņu
izbūve pie gājēju pārejām;

- gājēju drošības barjeru uzstādīšana;
- dzīvojamo zonu izveide;
- automobiļu pieļaujamā braukšanas ātruma
samazināšana;

- citi pasākumi.
11.1.4. Pilsētas ielu seguma periodiskā
atjaunošana:
- Aspazijas bulvāris un Zigfrīda Annas
Meierovica bulvāris;
- Krišjāņa Barona iela no Aspazijas bulvāra līdz
Brīvības ielai;

RD SD

Izpildes raksturojums

Izpildes termiņš
vai periods

2017. – pastāvīgi

2017.gads

2018.gads

Notika būvprojekta izstrāde.

Izstrādāts būvprojekts.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

–
Izbūvēti jauni luksoforu objekti:
– Slokas ielas krustojumā ar Kurzemes prospektu (pie
TC “Maxima”);
– Slokas ielas krustojumā ar Nometņu ielu;
– brīdinošs luksofors Lizuma ielā pie Brīvības ielas;
– pagaidu luksofors Lubānas ielā pie izbraukšanas no
autobusu galapunkta.

Uzsākti būvniecības darbi sekojošiem luksoforu objektiem:
– Miera un Tallinas ielas krustojumā;
– Prūšu un Rušonu ielu krustojumā;
– O.Vācieša un Torņkalna ielu krustojumā.

Ierīkotas ar luksoforu regulējamas gājēju pārejas Tilta ielā pie
Sliežu ielas, Ventspils ielā 53 un A.Saharova ielā pie Zemes
ielas, kā arī izbūvēts pagaidu luksofors Kr.Barona ielā starp
Ērgļu un Tallinas ielām.
Skat. nākamo apakšaktivitāti “brauktuvju sašaurināšana un
drošības saliņu izbūve pie gājēju pārejām”.
Sašaurināta brauktuve 3 objektos:
 Tallinas ielā 88 pie gājēju pārejas;
 Hipokrāta ielā pie Mežciema ielas pie gājēju pārejas;
 Daugavgrīvas ielā 93 pie Lidoņu ielas.
Kopumā uzstādītas gājēju drošības barjeras 370 m garumā.
Ierīkotas 10 jaunas dzīvojamās zonas.
Samazināts maksimāli atļautais braukšanas ātrums:
 Juglas ielā posmā no Biķernieku līdz Mazajai Juglas ielai;
 Jūrmalas gatvē no Rīgas robežas līdz Kurzemes
prospektam (kravas transportam);
 Lemešu ielā 7 pie skolas;
 Kukšu ielā 7 pie PII;
 Saules alejā.
Ierīkoti 76 ātrumvaļņi.
–

Uzsākta ar luksoforu regulējamu gājēju pāreju izbūve:
– Maskavas ielā pie pieturvietām “Tīrumi”;
– Augusta Deglava un Lapsu ielu krustojumā;
– Nīcgales ielā 2.
Skatīt nākamo apakšaktivitāti “brauktuvju sašaurināšana un
drošības saliņu izbūve pie gājēju pārejām”.
Sašaurināta brauktuve 3 objektos: Kokneses prospektā pie 3
sabiedriskā transporta pieturvietām.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi pabeigti, notiek objekta nodošanas ekspluatācijā
process.

Darbība pabeigta.

Izbūvēti jauni luksoforu objekti:
– Biķernieku ielā pie t/c IKEA (privātais finansējums);
– Juglas ielā pie t/c IKEA (privātais finansējums);
– Pagaidu luksofors Granīta un Krustpils ielas krustojumā
(pašvaldības finansējums).

Kopumā uzstādītas gājēju drošības barjeras 535 m garumā.
Ierīkotas 5 jaunas dzīvojamās zonas.
Samazināts maksimāli atļautais braukšanas ātrums:
 Dzintara ielā;
 Jaunciema gatvē;
 Skanstes ielā no Kr.Valdemāra ielas līdz Zirņu ielai;
 Dammes iela;
 Mangaļu prospekts no Murdu ielas līdz Mangaļsalas ielai.
Ierīkoti 52 ātrumvaļņi un remonts veikts 13 ātrumvaļņiem.
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Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Cesvaines iela;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Stabu iela no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz
Valmieras ielai;
- Krasta iela no Grēdu ielas līdz tirdzniecības
centram “Mols”, virzienā uz centru;

Darbi pabeigti, notiek objekta nodošanas ekspluatācijā
process.
Notiek darbs pie projekta dokumentācijas izstrādes seguma
atjaunošanai Krasta ielā no Salu tilta kompleksa līdz Ogres
ielai.
Notiek darbs pie projekta dokumentācijas izstrādes seguma
atjaunošanai Krasta ielā no Salu tilta kompleksa līdz Ogres
ielai.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība pabeigta.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Jēzusbaznīcas iela no Krasta ielas līdz
Maskavas ielai;
- Elizabetes iela no Tērbatas ielas līdz Krišjāņa
Barona ielai;
- Dārziņu iela no Taisnās ielas līdz Dārziņu
46.līnijai;
- Akmens tilts;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi pabeigti, notiek objekta nodošanas ekspluatācijā
process.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība pabeigta.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Lokomotīves iela no Ikšķiles ielas līdz Višķu
ielai;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Biķernieku iela no Lielvārdes ielas līdz
Ulbrokas ielai un Stirnu iela no Lielvārdes
ielas līdz Biķernieku ielai;
- Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela no Andreja
Saharova ielas līdz Ulbrokas ielai;
- Maskavas iela no pilsētas robežas līdz
Taisnajai ielai (pa posmiem);
- Nīcgales iela no Dzelzavas ielas līdz Augusta
Deglava ielai;
- Kārļa Ulmaņa gatve no satiksmes pārvada
pār dzelzceļu līdz Liepājas ielai;
- Pildas iela no Piedrujas ielas līdz Dārzciema
ielai;
- Kārļa Ulmaņa gatve no Liepājas ielas līdz
Lielirbes ielai;
- Maskavas iela no Jāņogu ielas līdz Taisnajai
ielai (pa posmiem);
- Biksēres iela;

- Krasta iela no tirdzniecības centra “Mols”
līdz Turgeņeva ielai, virzienā uz centru;
- Balvu iela no Maskavas ielas līdz Kojusalas
ielai;
- Maskavas iela no Malnavas ielas līdz Prūšu
ielai, virzienā uz centru;
- Puškina iela no Krasta ielas līdz Gogoļa ielai;

2018.gads

Noslēgts būvniecības līgums par Krasta ielas seguma atjaunošanu
posmā no Salu tilta līdz Ogres ielai.
Noslēgts būvniecības līgums par Krasta ielas seguma atjaunošanu
posmā no Salu tilta līdz Ogres ielai.
Darbība nenotika.

Darbība nenotika.
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vai periods

Izpildes raksturojums

- Višķu iela;

2017.gads
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Ludzas iela;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Krasta iela no Salu tilta līdz Grēdu ielai,
virzienā no centra;

Notiek darbs pie projekta dokumentācijas izstrādes seguma
atjaunošanai Krasta ielā no Salu tilta kompleksa līdz Ogres
ielai.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Noslēgts būvniecības līgums par Krasta ielas seguma atjaunošanu
posmā no Salu tilta līdz Ogres ielai

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Ilūkstes iela no Lubānas ielas līdz Akadēmiķa
Mstislava Keldiša ielai;
- Krasta iela no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam,
virzienā no centra;
- Lāčplēša iela;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi pabeigti.

Darbība pabeigta.

- Vietalvas iela no Matīsa ielas līdz Piedrujas
ielai;
- Bultu iela no Lokomotīves ielas līdz Saites
ielai;
- Prūšu iela no Bultu ielas līdz Ikšķiles ielai;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Sesku iela no Nīcgales ielas līdz Dārzciema
ielai;
- Bruņinieku iela no Valmieras ielas līdz
Aleksandra Čaka ielai;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Noslēgts līgums par seguma atjaunošanas projektu Bruņinieku
ielai no Valmieras līdz Kr.Valdemāra ielai izstrādi.

- Sesku iela no Dārzciema ielas līdz Ilūkstes
ielai;
- Stopiņu iela no Vestienas ielas līdz Nīcgales
ielai;
- Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Pildas iela no Dārzciema ielas līdz Ilūkstes
ielai;
- Brīvības iela posmā no Raiņa bulvāra līdz
Lāčplēša ielai;
- Brīvības gatve posmā no Gaisa tilta līdz
Šmerļa ielai;
- Brīvības gatve posmā no Šmerļa ielas līdz
Juglas ielai;
- Jaunciema gatve no Gaileņu ielas līdz
Jaunciema 6.šķērslīnijai;
- Bruņinieku iela no Brīvības ielas līdz Krišjāņa

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi pabeigti.

Darbība pabeigta.

Darbi pabeigti.

Darbība pabeigta.

Darbi pabeigti.

Darbība pabeigta.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Noslēgts līgums par seguma atjaunošanas projektu Bruņinieku

- Ilūkstes iela no Akadēmiķa Mstislava Keldiša
ielas līdz Augusta Deglava ielai;
- Firsa Sadovņikova iela;

2018.gads

Darbība nenotika.
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads

Valdemāra ielai;

2018.gads
ielai no Valmieras līdz Kr.Valdemāra ielai izstrādi.

- Silciema ielas ietves;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Zirņu iela no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz
Hospitāļu ielai;
- Staiceles iela;

Darbi pabeigti, notiek objekta nodošanas ekspluatācijā
process.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība pabeigta.

- Saktas iela;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Kaķasēkļa dambis;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Ropažu iela no Džutas ielas līdz Brīvības ielai
pie tirdzniecības centra “Alfa”;
- Struktoru iela;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Lielvārdes iela no Brīvības gatves līdz Gunāra
Astras ielai;
- Lielvārdes iela no Dzelzavas ielas līdz
84.vidusskolai;
- Aizkraukles iela no Lielvārdes ielas līdz
Dzērbenes ielai;
- Lugažu iela;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi pabeigti, projekts realizēts.

Darbība pabeigta.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Vangažu iela;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Lēdmanes iela;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Kalngales iela;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Jaunciema gatve no Ceļmalas ielas līdz
Kanāla ielai;
- Skanstes iela no Krišjāņa Valdemāra ielas
līdz Hanzas ielai;
- Vanšu tilts;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Pilna seguma atjaunošana netiks veikta līdz Skanstes tramvaja
infrastruktūras izbūvei.
Tiek izstrādāta iepirkuma dokumentācija būvprojekta
izstrādei.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi pabeigti.

Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība pabeigta.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Vecmīlgrāvja 6.līnija no Melīdas ielas līdz
Vecāķu prospektam;
- Zālīša iela;
- Miķeļa iela;
- Juglas iela no Kvēles ielas līdz Malienas ielai;
- Gustava Zemgala gatve no Čiekurkalna
1.līnijas līdz Brīvības gatvei;
- Ostas prospekts no Viestura prospekta līdz

Darbība nenotika.

Izsludināts iepirkums būvprojekta izstrādei.
Darbība nenotika.
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Mores ielai;
- satiksmes pārvads pār dzelzceļu Gustava
Zemgala gatvē;
- Berģu iela, posmā no Brīvības gatves līdz
pagriezienam uz Upesciemu;
- Strautu iela;

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads

2018.gads

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Piena iela;

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

- Baltāsbaznīcas iela no Augusta Dombrovska
ielas līdz Vecāķu prospektam;
- Mazā Alūksnes iela;
- Alūksnes iela;
- Sermuliņu iela;
- Nīcgales iela no Dzelzavas ielas līdz Augusta
Deglava ielai;
- Rubeņu iela;
- Pakalniešu iela;
- Salamandras iela;
- Ainažu iela;
- Bērzaunes iela;
- Purvciema iela no Pūces ielas, virzienā uz
Gunāra Astras ielu;
- Mārkalnes iela;
- Grostonas iela no Sporta ielas līdz Mālpils
ielai;
- Sergeja Eizenšteina iela;
- Baznīcas iela no Lāčplēša ielas līdz Ģertrūdes
ielai;
- Ulbrokas iela no Biķernieku ielas līdz
Augusta Deglava ielai;
- Kalnciema iela no Vanšu tilta līdz Lielirbes
ielai (ieskaitot satiksmes pārvadu);
- Zolitūdes iela;
- Kurzemes prospekts (pa posmiem);
- Bauskas iela (pa posmiem);
- Melnsila iela no Kalnciema ielas līdz Lapu
ielai;
- Lapu iela;
- Nometņu iela no Lapu ielas līdz Mārupes
ielai;
- Margrietas iela;
- Ventspils iela no Mārupes ielas (bruģētais
posms);
- Uzvaras bulvāris no Ojāra Vācieša ielas līdz

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.
Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.
Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.
Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.
Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.
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-
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Atbildīgie izpildītāji

Akmens tiltam;
Dzirciema iela;
Spilves iela;
Daugavgrīvas iela (pa posmiem);
Krišjāņa Valdemāra iela posmā Kronvalda
bulvāris – Skanstes iela un Duntes – Laktas
iela;
Brīvības iela posmā Lāčplēša – Gaisa tilts;

- Elizabetes iela posmā Eksporta iela –
Satekles iela;
- Stabu iela posmā no Krišjāņa Valdemāra
ielas līdz Valmieras ielai;
- Dzirnavu iela posmā no Gogoļa ielas līdz
Tērbatas ielai;
- Merķeļa iela posmā no Marijas ielas līdz
Brīvības bulvārim;
- Kalpaka bulvāris posmā no Brīvības ielas līdz
Krišjāņa Valdemāra ielai;
- Lenču iela un Ganu iela.
11.1.5. Pilsētas apkaimju iekškvartālu ceļu,
kas atrodas ārpus publiskā lietojumā
esošā ielu tīkla, attīstība un
uzturēšana

AI

Izpildes raksturojums

Izpildes termiņš
vai periods

2017. – pastāvīgi

2017.gads

2018.gads

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.
Darbi pabeigti, notiek objekta nodošanas ekspluatācijā
process.

Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība nenotika.
Darbība pabeigta.

Tiek gatavota dokumentācija iepirkuma
uzsākšanai.
Darbi pabeigti, notiek objekta nodošanas
process.
Darbi pabeigti, notiek objekta nodošanas
process.
Darbi pabeigti, notiek objekta nodošanas
process.
Tiek gatavota dokumentācija iepirkuma
uzsākšanai.
Tiek gatavota dokumentācija iepirkuma
uzsākšanai.
Darbi pabeigti.
Gājēju un veloceliņa Rīgas centrs – Dārziņi
Rumbula) izbūve 718 m garumā.

procedūras

Darbība pabeigta.

ekspluatācijā

Darbība pabeigta.

ekspluatācijā

Darbība pabeigta.

ekspluatācijā

Darbība pabeigta.

procedūras

Darbība pabeigta.

procedūras

Darbība pabeigta.
Darbība pabeigta.

(Ķengarags –

PI

Būvvalde sniedz konsultācijas, izskata un pieņem lēmumu
būvniecības ieceres dokumentācijas jautājumos, nodrošinot
atbilstoši normatīvajiem aktiem satiksmes infrastruktūras un
gājēju ielu tīkla pilnveidošanu un attīstību.
Darbi pabeigti.

Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana: Jaunsaules
iela 3a, Dzirciema iela 33, 35,37,39, Kuldīgas iela 13a, Slokas iela
48a, Gaigalas iela 23,23a,23b, Finiera iela 5,7,9, Slokas iela
112,114, Dāvida iela 4, Riekstu iela 7,9, Bauskas iela 15,17, Koku
iela 10, Kleistu iela 18. (9.2.5.)
Atjaunots piebraucamais ceļš no Jaunciema gatves uz dārziņu
teritoriju.
Būvvalde sniedz konsultācijas, izskata un pieņem lēmumu
būvniecības ieceres dokumentācijas jautājumos, nodrošinot
atbilstoši normatīvajiem aktiem satiksmes infrastruktūras un
gājēju ielu tīkla pilnveidošanu un attīstību.
Darbība pabeigta.

Darbi pabeigti.

Darbība pabeigta.

Darbi pabeigti.

Izstrādāts būvprojekts.

Darbi pabeigti.

Darbība pabeigta.

Būvprojekta izstrāde pabeigta.

Darbība nenotika.

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana.

ZI
11.1.6. Gājējiem
paredzētās
satiksmes
infrastruktūras un gājēju ielu tīkla
pilnveidošana un attīstība:
- gājēju tuneļu no krastmalas uz Vecrīgu un
no Centrāltirgus uz dzelzceļa staciju
renovācija;
- lifta ierīkošana Vanšu tiltam Daugavas labajā
krastā;
- ietves izbūve Sarkandaugavas ielas posmā
no Ceļinieku ielas līdz Allažu ielai;
- ietves izbūve Vienības gatvē, posmā no
Ventas ielas (Mārupe) līdz Rīgas robežai;
- ietves izbūve Atpūtas ielas posmā no mājas
Nr.6 līdz mājai Nr.22;
- ietves izbūve, pieturvietu labiekārtošana,

RD SD, Būvvalde

Nav bijusi nepieciešamība.
2017. – pastāvīgi

Netika īstenots zemju īpašumu tiesību nesakārtošanas dēļ.
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gājēju pāreju ierīkošana Biķernieku ielā pie
Juglas papīrfabrikas ciemata;
- ietves, pieturvietu un gājēju pārejas izbūve
Jaunciema gatvē, starp Āliņģu ielu un
Draudzības ielu;
- ietves izbūve Malienas ielas posmā no
Sergeja Eizenšteina ielas līdz Hipokrāta ielai;
- gājēju pāreju ierīkošana dzelzceļa posmā
Jugla-Garkalne 12+850.
11.1.7. Centrālās dzelzceļa stacijas apkārtnes
lokālplānojuma izstrāde

11.2.1. Autostāvvietu
infrastruktūras
attīstīšana
un
autostāvvietu
izvietojuma optimizēšana:

- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves izbūve Malienas ielā”
izstrāde;
- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves, izbūve Vaidavas ielā pie
Rīgas 60.vidusskolas” izbūve;
- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas

Atbildīgie izpildītāji

LR SM, RD PAD

RP SIA “Rīgas
satiksme”, RD SD

Izpildes raksturojums

Izpildes termiņš
vai periods

2017.

2017.gads

2018.gads

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Būvprojekta izstrāde pabeigta.

Darbība nenotika.

Darbi netika veikti finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

Turpinās darbs pie publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas
“Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma izstrādes.

Turpinās darbs pie publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail
Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma izstrādes.
23.05.2018. pieņemts RD lēmums Nr.1230 “Par grozījumiem
Rīgas domes 17.05.2016. lēmumā Nr.3782 “Par publiskās
lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas
lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam
un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” ar kuru tika
paplašināta publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica
trases teritorijas lokālplānojuma robeža vairāk nekā 355 ha
platībā (lokālplānojuma teritorijas kopējā platība ~486,35 ha) un
pilnveidots
darba
uzdevums,
nodrošinot
pašvaldības
līdzfinansējumu.
Piešķirts finansējums paplašinātās teritorijas lokālplānojuma
izstrādei no Pilsētas infrastruktūras fonda projekta “Publiskās
lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas
lokālplānojuma robežas paplašināšana un paplašinātās teritorijas
lokālplānojuma izstrāde” un uzsākta tā izpilde.
Lokālplānojuma izstrādes izpildes termiņš atbilstoši RD
23.05.2018. lēmumam Nr.1230 ir 2020.gads.

U11.2. Pilnveidot pašvaldības autostāvvietu sistēmu
2017.-2020.
RP SIA “Rīgas satiksme” kompetences ietvaros 2017.gadā
izveidotas 640 jaunas Rīgas pilsētas pašvaldības maksas
autostāvvietas A.Briāna, A.Puškina, Brīvības, Bruņinieku,
Cēsu, Dzirnavu, Ģertrūdes, Krasta, Kurbada, Matīsa, Miera,
Palīdzības, Riepnieku, Stabu un Elijas ielās.
Optimizētas Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietas
Stabu, Dzirnavu un Elizabetes ielās.

Darbi pabeigti.

RP SIA “Rīgas satiksme” kompetences ietvaros 2018.gadā
ierīkotas 400 jaunas pašvaldības maksas autostāvvietas
E.Melngaiļa, Elijas, Katrīnas, Mēness, Riepnieku, Āzenes, Enkura,
A.Briāna ielās un Balasta dambī.
Likvidētas 66 maksas autostāvvietas Brīvības, Elizabetes,
Arsenāla, Kalēju, Šķūņu un Teātra ielās.
Maksas autostāvvietu izvietojuma optimizācija veikta Riepnieku,
Strēlnieku, Elizabetes, Klostera, Vaļņu, Vecpilsētas, Hanzas un
Skolas ielās.
Darbība pabeigta.

Darbi pabeigti.

Darbība pabeigta.

Darbi pabeigti.

Darbība pabeigta.
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lietošanas būves izbūve Lielvārdes ielā”
izstrāde;
- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves izbūve Hipokrāta ielā”
izstrāde;
- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves izbūve Ilūkstes ielā”
izstrāde;
- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves izbūve Ulbrokas ielā”
izstrāde;
- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves izbūve Rušonu ielā”
izstrāde;
- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves izbūve Valdeķu ielā”
izstrāde;
- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves izbūve Ēbelmuižas ielā”
izstrāde;
- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves izbūve Zolitūdes ielā”
izstrāde;
- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves izbūve Anniņmuižas
bulvārī” izstrāde;
- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas
lietošanas būves izbūve Dammes ielā”
izstrāde.
11.2.2. Ar
autostāvvietu
pakalpojuma
sniegšanu
saistīto
pakalpojumu
uzlabošana

11.2.3. Transportmijas sistēmas stāvparku un
ar tiem
saistīto pakalpojumu
attīstīšana. Nodrošināta informācijas
pieejamība
par
transportmijas
sistēmas stāvparku pakalpojumiem un

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes raksturojums

Izpildes termiņš
vai periods

RP SIA “Rīgas
satiksme”,
RD SD

2017.-2020.

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”
(sadarbībā ar RP SIA
“Rīgas satiksme”)

2017.-2020.

2017.gads

2018.gads

Darbi pabeigti.

Darbība pabeigta.

Notika būvprojektu izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojektu izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Darbi pabeigti.

Darbība pabeigta.

Notika būvprojektu izstrāde.

Darbība pabeigta.

Darbi pabeigti.

Darbība pabeigta.

Notika būvprojektu izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojektu izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Notika būvprojektu izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde.

Tika pabeigta maksas autostāvvietu elektronisko kontroles
iekārtu modernizācija – visas iekārtas nodrošina tikai
bezskaidras naudas norēķinus ar elektronisko maku un banku
norēķinu kartēm.
2017.gadā jaunajos pašvaldības maksas autostāvvietu
objektos uzstādītas 43 elektroniskās kontroles iekārtas.
Elektroniski veikto norēķinu skaits 2017.gadā salīdzinājumā ar
2016.gadu ir pieaudzis par 11,2%. 2017.gadā autostāvvietu
elektronisko norēķinu īpatsvars sasniedza 99,7%.
Autostāvvietu lietotājiem ir pieejams Vienotais pakalpojumu
pieteikumu portāls, kurš nodrošina informāciju un
atgādinājumus par piemērotiem pēcapmaksas paziņojumiem.
Stāvparka un autostāvvietu nodrošināšana Ulbrokas ielā 13.

2018.gadā autostāvvietu elektronisko norēķinu īpatsvars
sasniedza 100%.
16 maksas automāti nodrošina norēķinus ar bezkontaktu bankas
maksājumu kartēm.

Stāvparka un autostāvvietu nodrošināšana Ulbrokas ielā 13.
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Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads

2018.gads

autostāvvietu pakalpojumiem
11.3.1. Sabiedriskā
transporta
sistēmas
attīstība, lai nodrošinātu kvalitatīvu,
pieejamu
un
vieglajam
autotransportam
konkurētspējīgu
pārvietošanās veidu visām sociālajām
grupām

11.3.2. Informācijas
par
sabiedriskā
transporta
un
autostāvvietu
pakalpojumiem
pieejamības
uzlabošana iedzīvotājiem

11.3.3. Zemās
grīdas
tramvaja
(ZGT)
ieviešanas Rīgā projekta realizācija,
t.sk.:
11.3.3.1. 2.posma realizācija (4.tramvaja
maršruta
pielāgošana
ZGT
parametriem un ZGT iegāde,
apakšstaciju
un
kabeļu
saimniecības rekonstrukcija 6. un
11.tramvaja
maršrutos,
ražošanas ēku rekonstrukcija
Brīvības ielā 191 u.c.)

U11.3. Nodrošināt ērtus, ātrus, pieejamus, drošus un videi draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus
RP SIA “Rīgas
2017.-2020.
1.tramvaja maršruts abos kustības virzienos kursē gar
satiksme”
Centrāltirgu, izveidota jauna pieturvieta “Stacijas laukums”
virzienā uz Juglu.
Atklāts 1 jauns tramvaja maršruts – 1.tramvaja maršruts 19.trolejbusa maršruts apvienots ar 24.trolejbusa maršrutu,
“Imanta-Jugla”, pagarināts 11.tramvaja maršruts līdz Ausekļa nodrošinot nokļūšanu no Ziepniekkalna uz Mālu ielu
ielai maršrutā “Ausekļa iela-Mežaparks”. Brīvdienās atklāta (Ziepniekkalna kapi, A/S “Dzintars” apkārtne) bez pārsēšanās.
kustība 58.autobusa maršrutā “Purvciems-Vecmīlgrāvis”.
Veiktas izmaiņas 46 autobusu, 8 tramvaju un 24 trolejbusu
Veiktas izmaiņas 55 autobusu, 14 tramvaju un 14 trolejbusu kustības sarakstos.
kustības sarakstos.
Uzstādītas 188 jaunas papildplāksnes pieturvietās (informācijas
Uzstādītas 146 jaunas papildplāksnes pieturvietās.
attēlošanai par maršrutiem, kas apstājas pieturvietā).
Izveidota sabiedriskā transporta braukšanas josla Raiņa Izveidotas sabiedriskā transporta braukšanas joslas:
- braucot Pārdaugavas virzienā no 11.novembra krastmalas uz
bulvārī pirms krustojuma ar Marijas ielu.
Izbūvēta kopīgā tramvaju un autobusu pieturvieta Akmens tiltu;
“Botāniskais dārzs”.
- Ieriķu ielā posmā starp Vaidavas ielu un G.Zemgala gatvi;
Gada laikā ieviesti vairāki stāvēšanas aizliegumi, izmaiņas - Brīvības ielā posmā starp Bruņinieku ielu un Cēsu ielu;
luksoforu signālplānos un citi uzlabojumi, kas uzlabo - uz brauktuves uz Vanšu tilta virzienā uz centru;
sabiedriskā transporta kustību.
- Merķeļa ielā pirms krustojuma ar Tērbatas ielu;
Gada laikā ieviesti vairāki stāvēšanas aizliegumi, izmaiņas
luksoforu signālplānos un citi uzlabojumi, kas uzlabo sabiedriskā
transporta kustību.
RP SIA “Rīgas
2017.-2020.
2017.gadā pieturvietās apmainīti un/vai atjaunoti:
2018.gadā pieturvietās apmainīti un/vai atjaunoti:
satiksme”
 4 936 kustības saraksti (plānveida un bojājumu dēļ);
 4 461 kustības saraksts (plānveida un bojājumu dēļ);
 3 776 informatīvie plakāti;
 5 462 informatīvie plakāti;
 1 852 informācija par īslaicīgām izmaiņām maršrutu
 2 662 informācija par īslaicīgām izmaiņām maršrutu tīklā;
tīklā;
 332 lielformāta reklāmas un kartes nojumēs;
 223 lielformāta reklāmas un kartes nojumēs;
 16 jaunas plāksnes ar “smēķēt aizliegts” uzlīmi, un
 300 plāksnes ar “smēķēt aizliegts” uzlīmi.
atjaunotas ~100 esošās.
Autostāvvietu lietotājiem ir pieejams Vienotais pakalpojumu Uzsākta autostāvvietu tālruņa 8585 apkalpošana 24/7.
pieteikumu portāls, kurš nodrošina informāciju un
atgādinājumus par piemērotiem pēcapmaksas paziņojumiem.
RP SIA “Rīgas
2017.-2032.
satiksme”
RP SIA “Rīgas
satiksme”

2017.-2020.

2017.gadā:
 veikta tramvaja infrastruktūras pielāgošana ZGT kustības
nodrošināšanai 4.tramvaja maršrutā un savienotajā
tramvaja maršrutā no Imantas līdz Juglai;
 pabeigta tramvaja infrastruktūras pārbūve, t.sk.
sabiedriskā transporta (autobusu un tramvaju) apvienoto
pieturvietu platformu izbūve Jūrmalas gatves un Dzirciema
ielas krustojumā;
 uzsākta sliežu ceļu pārbūve Brīvības, Miera un Matīsa ielu
krustojumā;

ZGT 2.posma ietvaros:
1. turpināta tramvaja infrastruktūras pārbūve, t.sk. sabiedriskā
transporta (autobusu un tramvaju) apvienoto pieturvietu
platformu izbūve Jūrmalas gatves un Dzirciema ielas krustojumā
un tramvaja infrastruktūras pārbūve Jūrmalas gatvē posmā no
apgriešanās vietas Imantas virzienā līdz Slokas ielai un
krustojums ar Slokas ielu;
2. turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes ražošanas ēku
pārbūvei Brīvības ielā 191;
3. pabeigta sliežu ceļu pārbūve Brīvības, Miera un Matīsa ielu
krustojumā;
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Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
turpinās
pārējie
elektrotransporta
energoapgādes
 turpinās pilotprojekta par jaunas televadības sistēmas 4.
infrastruktūras (apakšstaciju iekārtas, kabeļi, kontakttīkls) un
uzstādīšanu apakšstacijās realizācija;
 turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes ražošanas ēku sliežu ceļu modernizācijas un atjaunošanas darbi, kā arī veikta
apakšstaciju (29., 9.apakšstacija) ēku atjaunošana, u.c.;
pārbūvei Brīvības ielā 191;
 turpinās pārējie elektrotransporta energoapgādes 5. turpinās pilotprojekta par jaunas televadības sistēmas
infrastruktūras (apakšstaciju iekārtas, kabeļi, kontakttīkls) uzstādīšanu apakšstacijās realizācija. Televadība uzstādīta 15. un
20. apakšstacijā;
un sliežu ceļu modernizācijas un atjaunošanas darbi u.c.;
 saņemts pirmais ZGT, pārējo 19 ZGT piegāde turpināsies 6. saņemti 7 zemās grīdas tramvaji (trīs ZGT nodoti izmēģinājuma
ekspluatācijā, divi ZGT sagatavoti izmēģinājuma ekspluatācijai,
2018.gadā.
divi ZGT tiek gatavoti izmēģinājuma ekspluatācijai).
Pārskata periodā aktivitātes nav veiktas.
Uzturēšanas un atjaunošanas darbu ietvaros veikta tramvaja
infrastruktūras pielāgošana ZGT parametriem atbilstoši
pieejamajam finansējumam.
Pārskata periodā aktivitātes nav veiktas.
RD Pilsētas attīstības departamentam sniegta informācija, t.sk.
indikatīvie aprēķini par tramvaja maršruta tīkla attīstības
iespējām Purvciema/Pļavnieku, kā arī Ziepniekkalna virzienā.
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11.3.3.2. Esošās tramvaja infrastruktūras
pielāgošana ZGT parametriem,
jaunu ZGT iegāde
11.3.4. Tramvaja maršrutu tīkla attīstība,
izbūvējot ZGT tramvaja infrastruktūru
un iekļaujot to esošajā maršrutu tīklā
atbilstoši Rīgas pilsētas sabiedriskā
transporta attīstības tendencēm,
t.sk. uzlabojot tramvaja maršrutu
pārklājumu apkaimēs, kurās tas nav
nodrošināts (piemēram, Centrālās
dzelzceļa stacijas laukums, Torņakalna
MMTM,
Pļavnieki,
Purvciems,
starptautiskā lidosta “Rīga”, Rumbula,
Hanzas šķērsojums u.c.), jaunu ZGT
iegāde
11.3.5. Infrastruktūras modernizācija (sliežu
ceļi, vilces apakšstacijas, kontakttīkls,
kabeļtīkls). Civilā būvniecība, luksofori,
satiksmes
vadības
centrs,
transportmijas sistēma, pieturvietas,
depo būvniecība (ZGT)

RP SIA “Rīgas
satiksme”

2017.-2020.

RP SIA “Rīgas
satiksme”

2017.-2020.

RP SIA “Rīgas
satiksme”

2017.-2020.

Atbilstoši pieejamajam finansējumam veikti būvdarbi
RP SIA “Rīgas satiksme” infrastruktūras objektos saskaņā ar
Infrastruktūras objektu būvdarbu plānu 2017.gadam, t.sk.
ZGT projekta ietvaros.

Atbilstoši pieejamajam finansējumam veikti būvdarbi
RP SIA “Rīgas satiksme” infrastruktūras objektos saskaņā ar
Infrastruktūras objektu būvdarbu plānu 2018.gadam.

RP SIA “Rīgas
satiksme”

2017.-2020.

Turpināta ZGT ieviešanas realizācija.
Rīgā piegādāti 70 autobusi un 1 tramvajs.

RP SIA “Rīgas
satiksme”

2017.-2020.

No 01.01.2017. stundas biļete darba dienām mikroautobusos
darbojas kā brauciena biļete.

1. 2018.gadā 6 ZGT piegādāti Rīgā, kā rezultātā līdz gada beigām
Rīgā piegādāti 7 no 20 ZGT. Trīs ZGT 2018.gadā tika pieņemti
izmēģinājumu ekspluatācijā; neviens no piegādātajiem nav
nodots ekspluatācijā.
2. 2018.gada laikā uz Rīgu tika atgādāti 5 trolejbusi, no kuriem 2
pieņemti ekspluatācijā. Kopumā no 100 trolejbusiem 52 pieņemti
ekspluatācijā.
3. 2018.gadā netika piegādāti jauni autobusi. Tika veikta
iepriekšējā gadā piegādāto autobusu pieņemšana ekspluatācijā.
Līdz gada beigām no Rīgā piegādātajiem 70 autobusiem 56
pieņemti. 2018.gadā tika noslēgta vienošanās par papildu 88
autobusu piegādi noslēgtā līguma ietvaros.
No 7.maija minibusu (balti – zilā krāsojumā) maršrutos nr.203
Jugla - Pļavnieki, 204 Centrs - Jugla, 206 Autoosta - Mežciems,

11.3.6. Sabiedrisko
transportlīdzekļu
modernizēšana,
lai
nodrošinātu
sabiedriskā transporta pieejamību un
pasažieru drošību un samazinātu
negatīvo ietekmi uz vidi

11.3.7. Elastīgas
biļešu
nodrošināšana un tās

sistēmas
pastāvīga
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Izpildes termiņš
vai periods

pilnveidošana

11.3.8. Sabiedriskā transporta pakalpojumu
organizēšana vienotā autobusu un
vilcienu maršrutu tīklā, nodrošinot
lauku iedzīvotājiem iespējas nokļūt
reģionālas nozīmes attīstības centros
un no tiem nacionālās nozīmes
attīstības centros un galvaspilsētā

RP SIA “Rīgas satiksme”
RD SD, VSIA
“Autotransporta
direkcija”,
AS “Pasažieru vilciens”,
VAS “Latvijas
dzelzceļš”,
AS “Rīgas starptautiskā
autoosta”

11.4.1. Nepārtrauktas
un
pakāpeniskas
velosatiksmes
sistēmas
(velosatiksmes
infrastruktūra,
informācija,
izglītība)
attīstības
veicināšana, integrējot to kopējā
pilsētas transporta infrastruktūrā,
prioritāri uzlabojot velosatiksmes
drošību pilsētas centrā:
1. Velojoslu tīkla pilnveidošana Rīgas
centrā.

RD SD

2.
Veloceļa
“Centrs-ĶengaragsRumbula-Dārziņi” izbūve:
- 1.posms: Vanšu tilts-Spīķeru
promenāde;
- 2.posms:
Grāpju
pussalaĶengaraga promenāde;
- 3.posms: Mazjumpravas muižaDārziņi.
3. Veloceļa “Imanta-Daugavgrīva”
izbūve.

2017.-2020.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
No 01.05.2017. piešķirti atvieglojumi izdienas pensionāriem 209 Purvciems - Rumbula, 214 Centrs - Dreiliņi, 224 Stacijas
un RD veselības aprūpes iestāžu ārstniecības procesā laukums - Mangaļsala, 233 Centrs - Ziepniekkalns, 237 Esplanāde
- Imanta, 241 Centrs - Lidosta, 244 Centrālā stacija - Iļģuciems,
iesaistītajām personām.
No 01.08.2017. braukšanas maksas atvieglojumus piešķir 246 Daugavgrīva - Pļavnieki, 246a Centrs - Daugavgrīva, 263
Mežciems – Šampēteris un 271 P.Stradiņa slimnīca – slimnīca
abiem daudzbērnu vecākiem.
No 01.11.2017. mikroautobusos derīgas trīs un piecu dienu “Gaiļezers” var izmantot visas Rīgas domes piešķirtās atlaides.
un 24 stundu biļetes visiem transporta veidiem.
2018.g tika veikta KAC ierīču modernizācija, lai klientu
apkalpošanas process, t.sk. biļešu iegāde, būtu ātrāka.
Visas automatizētās biļešu pārdošanas vietas tika aprīkotas ar
bez kontakta karšu lasītājiem. notiek testēšana
Izstrādāta Riga Card aplikācijas jaunā funkcionalitāte, kas
nodrošina iespēju iegādāties braukšanas biļetes tiešsaistes
režīmā.
RP SIA “Rīgas satiksme” iespēju robežās nodrošina atiešanas RP SIA “Rīgas satiksme” iespēju robežās nodrošina atiešanas laiku
laiku koordināciju Zasulauka stacijā starp 2.maršruta tramvaju koordināciju Zasulauka stacijā starp 2.maršruta tramvaju un
un pasažieru vilcienu.
pasažieru vilcienu.

U11.4. Attīstīt velosatiksmes sistēmu un integrēt to kopējā satiksmes infrastruktūrā
2017. – pastāvīgi
–

Veloceļa izbūve Turgeņeva ielā: notiek būvprojekta izstrāde.
Velojoslu ierīkošana un ielu krustojumu labiekārtošana
Dzirnavu ielā no Tērbatas līdz Skolas ielai: notiek būvprojekta
izstrāde.
–

Veloceļa izbūve Turgeņeva ielā: notika būvprojekta izstrāde.
Velojoslu ierīkošana un ielu krustojumu labiekārtošana Dzirnavu
ielā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai: būvprojekta izstrāde
pabeigta.
Darbība nenotika.

Izstrādāts būvprojekts.

-

Izstrādāts būvprojekts.

-

Izstrādāts būvprojekts, nodots
organizēšanai.
Notika būvprojekta izstrāde.

AI

būvniecības

darbu

Izstrādāts būvprojekts.
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4. Veloceļa “Centrs-Ziepniekkalns”
izbūve.
5. Velosatiksmes savienojums ar Rīgas
Centrālo dzelzceļa staciju, autoostu,
Rīgas Centrāltirgu un Daugavas
krastmalas promenādi.
6. Velosatiksmes infrastruktūras
izbūve ielu, tiltu, satiksmes pārvadu,
tuneļu būvniecības un rekonstrukcijas
ietvaros.
11.4.2. Velonovietņu tīkla attīstības un
multimodālas
pārvietošanās
veicināšana. Drošu velonovietņu
ierīkošana velobraucēju pieprasītās
vietās, sasaiste ar stāvparkiem,
sabiedrisko transportu, dzelzceļa
transportu

Izpildes raksturojums

Izpildes termiņš
vai periods

2017.gads
Izstrādāts būvprojekts.

2018.gads
Veiktas izmaiņas sadalot būvprojektu divās kārtās.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

11.5.2. Luksoforu
adaptīvās
vadības
ierīkošana Brīvības gatvē un Maskavas
ielā

RD SD

Augusta Deglava tilta atjaunošanas un pārbūves būvprojekta
ietvaros tiks paplašināta gājēju ietve, lai būtu iespējams
organizēt velosatiskmi, atdalot to no gājēju satiksmes –
notiek būvprojekta izstrāde.
2017.-2020.
Pārskata periodā nav uzstādītas velonovietnes.
RD SD izstrādā dokumentāciju 53 velostatīvu uzstādīšanai:
 Stabu ielā – 13 jaunas velonovietnes;
 Lenču un Ganu ielā – 1 jauna velonovietne;
 Dzirnavu ielā – 4 jaunas velonovietnes;
 Elizabetes ielā posmā no Eksporta ielas līdz Brīvības
bulvārim – 7 jaunas velonovietnes;
 Elizabetes ielā posmā no Brīvības bulvāra līdz E.B.Upīša
ielai – 7 jaunas velonovietnes;
 Kr.Valdemāra ielā posmā no Kronvalda bulvāra līdz
Bruņinieku ielai – 13 jaunas velonovietnes;
 Kr.Valdemāra ielā posmā no Bruņinieku līdz Zirņu ielai
– 6 jaunas velonovietnes;
 Kr.Valdemāra ielā posmā no Zirņu ielas un Duntes ielā
līdz Laktas ielai – 2 jaunas velonovietnes.
U11.5. Attīstīt “inteliģento” satiksmes vadības sistēmu
2017.-2020.
Ierīkota videonovērošanas sistēma gājēju tuneļos Gogoļa ielā
un 11.novembra krastmalā. Veikta luksoforu vadības
programmas ROSTOK-ELEKOM atjaunināšana.
1. Ir pilnveidota Satiksmes vadības centra darbība
nepieciešamajā apjomā.
2. Ir sniegts nepieciešamais atbalsts integrētās kustības
kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmas
ieviešanai.
3. Sniegts nepieciešamais organizatoriskais un tehniskais
atbalsts, turpinājās integrētas kustības kontroles, pasažieru
drošības un informēšanas sistēmas tehnisko līdzekļu
uzstādīšana un integrācija sabiedriskajos transporta
līdzekļos, rezultātā nodrošinot virs 85% sabiedrisko
transporta līdzekļu izmantošanas efektivitāti.
2017.-2020.
–

11.6.1. Atbalsta

REA,

U11.6. Sekmēt jaunāko tehnoloģiju, ekonomiski izdevīgu transporta pakalpojumu attīstību
2017.-2020.
Ir uzsākti 2 starptautiskie projekti – CMM un BSR Electric.

11.5.1. Satiksmes vadības centra darbības
pilnveidošana

RD SD, RP SIA
“Rīgas satiksme”,
VAS “Latvijas
dzelzceļš”,
AS “Rīgas
starptautiskā
autoosta”

RD SD

RP SIA
“Rīgas satiksme”

programmas

pārejai

uz

Augusta Deglava tilta atjaunošanas un pārbūves būvprojekta
ietvaros tiks paplašināta gājēju ietve, lai būtu iespējams organizēt
velosatiskmi atdalot to no gājēju satiksmes – izstrādāts
būvprojekts.
RD SD uzstādījis 10 velostatīvus ar iespēju novietot 80
velosipēdus pie Āgenskalna tirgus.
SIA “Rīgas satiksme uzstādīja 3 velostatīvus:
- Tērbatas ielā 9/11 (Veikals „Drogas” pie Dzirnavu ielas);
- Aspāzijas bulvāris (Nacionālās operas dienesta ieeja);
- Stabu iela 4 (Stabu un Skolas ielas krustojums).

Pilnveidota video novērošanas sistēma. Pieslēgti 20 luksofora
objekti luksoforu vadības centrā.
1. Ir nodrošināts tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams vienotā
Satiksmes vadības centra darbībai.
2. Ir sniegts nepieciešamais atbalsts integrētās kustības
kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmas
ieviešanai.

Ir

sagatavoti

un

iesniegti

vairāki

projekta

pieteikumi
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Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads

atjaunojamiem
energoresursiem
transporta sektorā un nepieciešamās
infrastruktūras nodrošināšana

RP SIA
“Rīgas satiksme”,
RD SD

11.6.2. Publisko uzlādes punktu ierīkošana

RD, REA, RP SIA

2017. – pastāvīgi

1. Starp RP SIA “Rīgas satiksme” un Fuel Cells and Hydrogen
2 Joint Undertaking noslēgts līgums par dalību ES
līdzfinansētajā projektā JIVE, kura ietvaros plānots iegādāties
10 ar ūdeņradi darbināmus autobusus.
2. Saņemts uzaicinājums noslēgt granta līgumu starp RP SIA
“Rīgas satiksme” un Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint
Undertaking par dalību ES līdzfinansētajā projektā JIVE2, kura
ietvaros darboties kā asociētajam partnerim.
3. Līdzdalība “ZeUS” projektā (nulles emisija pilsētas sistēmā).
4. EK iesniegts LIFE programmas projekts “Viedo pilsētu
tehnoloģijas resursu efektīvai izmantošanai un vides
kvalitātes uzlabošanai”. Lēmums par projekta apstiprināšanu
gaidāms 2018.gada maijā.
RP SIA “Rīgas satiksme” teritorijā ierīkoti trīs lēnās uzlādes

2018.gads
uzsaukumiem INTERREG programmas ietvaros. Ir apstiprināti 2
projekti (HUPMOBILE un GreenSAM), kas būs uzsākti 2019.gada
pavasarī.
GreenSAM projekta ietvaros:
1) izstrādāts analītisks ziņojums par vecāka gadagājuma pilsētas
iedzīvotāju mobilitātes vajadzībām un paradumiem, kā arī
ieteikumi par ieradumu maiņu;
2) starpvalstu pieredzes apmaiņa un koprade (“mobilitātes
risinājumu laboratorija”), lai uzlabotu apstākļus vecāka
gadagājuma pilsētas iedzīvotājiem mobilitātes jomā;
3) uz inovatīvas tehnoloģijas pielietojumu balstīta pilotprojekta
ieviešana, kas tiks izstrādāts GreenSAM projekta ieviešanas laikā,
lai vecāka gadagājuma iedzīvotāji aizvien vairāk izmantotu
pilsētai draudzīgu transportu;
4) pieredzes apmaiņas braucieni, projekta rezultātu izplatīšana
Baltijas jūras reģionā.
HUPMOBILE ietvaros:
1) pētījumi (t.i., datu analīze, simulācijas, mērķu noteikšana,
pasākumu atlase u.c.) ar ostām saistīto transporta plūsmu
vadībai un pārvaldībai; ar ostām saistītas mobilitātes
optimizēšanas scenāriju izstrāde – ar mērķi mazināt smagā ostas
tranzīta satiksmes plūsmas Rīgas pilsētas centrā;
2) viedas un ilgtspējīgas mobilitātes ITS risinājuma pilotprojekta
izstrāde un ieviešana ar mērķi demonstrēt uz ITS risinājumiem
balstītu ilgtspējīgas mobilitātes pārvaldības pieeju un risinājumus
pilsētvidē
3) sabiedrības līdzdalības veicināšana un risinājumu koprade (cocreation);
4) zemu emisiju mobilitātes principu izstrāde – ar mērķi
aktualizēt “Rīgas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata
Rīcības plānu”.
1.15.03.2018. noslēgts līgums par būvprojekta minimālā sastāvā
izstrādi depo ēkas pārbūvei Jelgavas ielā 37.
2. Ūdeņraža uzpildes stacija tika aprīkota ar 350 Bar uzpildes
sūkni (paredzēts sabiedriskā transporta transportlīdzekļiem un
smagajam transportam), tika veikta 700 Bar uzpildes sūkņa
(paredzēts vieglajam autotransportam) akcepttestēšana,
izmantojot ar ūdeņraža degvielas šūnu darbināmu vieglo
pasažieru transportlīdzekli.
3.Tiek strādāts pie aprīkojuma uzlabošanas, lai nodrošinātu tā
stabilu darbību ziemas laikā.
4. EK iesniegtais LIFE programmas projekts “Viedo pilsētu
tehnoloģijas resursu efektīvai izmantošanai un vides kvalitātes
uzlabošanai” netika apstiprināts.
Uz 2018.gada beigām kopā ir 4 lēnās uzlādes punkti.

235

Pasākumi, aktivitātes
elektromobiļiem,
izmantojot
pielāgotu
RP
SIA
“Rīgas
satiksme” infrastruktūru

Atbildīgie izpildītāji
“Rīgas satiksme” un
privātstruktūras

11.6.3. Elektromobiļu
izmantošanas
palielināšana pašvaldības tehniskajos
dienestos

RD, RP SIA
“Rīgas satiksme”
RNP

11.6.4. Ūdeņraža tehnoloģiju un kurināmā
elementu
izmantošana
pilsētas
sabiedriskajā transportā

RD, RP SIA
“Rīgas satiksme”

11.7.1. Ielu būvniecības un rekonstrukcijas
ietvaros paredzēt pasākumus vides
pieejamības nodrošināšanai atbilstoši
pieņemtajām vadlīnijām

RD SD

11.7.2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu
pilnveidošana
vides
pieejamības
nodrošināšanai atbilstoši noteiktajām
prasībām

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
punkti:
1. Vestienas ielā 35 – remontu zonā;
2. Vestienas ielā 35 – pie ieejas Administrācijas ēkā;
3. Katrīnas dambī 4 – elektriskajam autobusam.

2017. – pastāvīgi

Iegādāti divi vieglie elektromobiļi, viens 14-vietīgs elektriskais
autobuss.
2017.-2018.
KPFI projekta ietvaros ar abiem elektromobiļiem tika
nobraukts 50 459 km, kas gada laikā ļāva ietaupīt 5 293 kg
CO2 emisijas.
2017. – pastāvīgi
1. 2016.gadā noslēgtā līguma ietvaros notika ar ūdeņradi
darbināmu trolejbusu ražošana, kā arī Rīgā piegādāts viens
trolejbuss nepieciešamo testēšanas pārbaužu veikšanai.
2. 2016.gadā noslēgtā līguma ietvaros tika pabeigta ūdeņraža
ražošanas, uzglabāšanas un uzpildes stacijas projektēšana
un uzsākta tās būvniecība.
3. Starp RP SIA “Rīgas satiksme” un Fuel Cells and Hydrogen
2 Joint Undertaking noslēgts līgums par dalību ES
līdzfinansētajā projektā JIVE, kura ietvaros plānots
iegādāties 10 ar ūdeņradi darbināmus autobusus.
U11.7. Nodrošināt vides pieejamību
2017. – pastāvīgi
Seguma atjaunošanas ietvaros krustojumu zonās izbūvētas
vadlīnijas un taktilais bruģis. Ieviests “brīvās ietves” princips
uz ietvēm. Ieviests jauns iebrauktuvju izbūves risinājums,
nodrošinot ietves nepārtrauktību un transporta ātruma
samazināšanu iebrauktuvju zonās.
2017.-2020.

2018.gads
2018.gadā izveidots elektrouzlādes punkts elektromobiļiem
Vestienas ielā 35 ( t.i., 3 elektromobiļu lēnās uzlades vietas
2017.gadā + 1 elektromobiļu lēnās uzlades vieta 2018.gadā).
Papildus staciju uzstādīšana aizkavējās, jo tika veikta esošo (3)
staciju modernizācija, saistībā ar vienotas atskaišu sistēmas
uzstādīšanu. Pašlaik datus par esošo staciju darbu var saņemt
attālināti.
Iegādāti 6 elektromobiļi. Kopā uz gada beigām ir 13 vieglie
elektromobili un 1 elektroautobuss.
KPFI projekta ietvaros ar abiem elektromobīļiem tika nobraukts
51 620 km, kas gada laikā ļāva ietaupīt 5 414 kg CO2 emisijas.
1. No ražotāja SOLARIS ir saņemti visi 10 trolejbusi Solaris
T18.75H2.
Tika turpināta ražotāja organizēta trolejbusu testēšana Rīgā, lai
nodrošinātu to uzpildes aprīkojuma stabilu darbību. Uzsākti
eksperimentālie izmēģinājuma braucieni.
2. Turpināts darbs pie Ūdeņraža ražošanas, uzglabāšanas un
uzpildes stacijas infrastruktūras izbūves.

Seguma atjaunošanas ietvaros krustojumu zonās izbūvētas
vadlīnijas un taktīlais bruģis. Ieviests “brīvās ietves” princips uz
ietvēm. Ieviests jauns iebrauktuvju izbūves risinājums,
nodrošinot ietves nepārtrauktību un transporta ātruma
samazināšanu iebrauktuvju zonās.
RP SIA
1. Personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, grūtniecēm un
“Rīgas satiksme”
personām ar maziem bērniem (tajā skaitā ar bērnu ratiņiem)
pielāgots sabiedriskais transports (finanšu iespēju robežās) –
autobusi 98%, un elektrificētais transports79%.
2. Turpinās integrētās kustības kontroles, pasažieru drošības un
Autobusi 90,6%, elektrificētais transports 92,7%.
informēšanas sistēmas projekta ieviešana un jaunu STL IBIS
Nobīdes integrētās kustības kontroles, pasažieru drošības un integrācija vienotajā kustības vadības sistēmā.
informēšanas sistēmas projekta ieviešanas gaitā, nobīdes Uz gada beigām izvietoti 3 elektroniskie tablo par TL pienākšanas
jauno STL integrācijas vienotajā kustības vadības sistēmā laikiem pieturvietās. Palielinājums nav, jo nebija pieejami
realizācijas gaitā.
nepieciešamie finanšu resursi.
3. 2018. gada 29.augustā noslēgts līgums par 300 pieturvietu
nojumju uzstādīšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta
maršrutu tīklā.
4. Tika nodrošināta transporta datorizēto sistēmu infrastruktūras
uzturēšana un darbība.
U11.8. Veikt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par satiksmes infrastruktūras un organizācijas attīstību
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11.8.1. Aktivitātes sabiedrības informēšanai
un izglītošanai, t.sk. attiecīgu publisku
pasākumu
atbalstīšana
un
organizēšana/koordinēšana,
informatīvo materiālu izstrāde un
izdošana,
kampaņu/diskusiju
organizēšana u.tml.

11.9.1. Normatīvo aktu un regulējumu
izstrāde, t.sk. ūdensmalu attīstībai,
piestātņu izbūvei

12.1.1. Saskaņošana
kurināmā
objektos pēc pieprasījuma

12.1.2. Informācijas
izplatīšana par
lietderību

maiņai

sagatavošana un
kurināmā maiņas

12.2.1. Siltumtīklu rekonstrukcija

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
RD SD
22.04.2017. ar ikgadējo Tvīda braucienu tika atklāta Rīgas No 5.-12.maijam norisinājās Rīgas velonedēļa un jau par tradīciju
Velo nedēļa. Tvīda brauciens ir dzīvespriecīga velosipēdu kļuvušais Tvīda brauciens. Tvīda brauciens ir dzīvespriecīga
parāde, kas guvusi lielu atsaucību pasaules lielākajās velosipēdu parāde, kas guvusi lielu atsaucību pasaules lielākajās
metropolēs – Londonā, Ņujorkā, Parīzē, Sanfrancisko, metropolēs - Londonā, Ņujorkā, Parīzē, Sanfrancisko, Honkongā,
Honkongā, Tokijā, Sidnejā u.c. Arī Rīgā tas jau septīto gadu Tokijā, Sidnejā u.c. Arī Rīgā tas jau septīto gadu pulcēja simtiem
pulcēja simtiem uzposušos velobraucēju un modes cienītāju. uzposušos velobraucēju un modes cienītāju. Rīgas velonedēļas
Savukārt Rīgas velonedēļas pasākumi ir paredzēti visiem pasākumi ir paredzēti visiem galvaspilsētas iedzīvotājiem un
galvaspilsētas iedzīvotājiem un viesiem – riteņbraucējiem, viesiem – riteņbraucējiem, velosportistiem, velotūristiem,
velosportistiem, velotūristiem, bērniem un kājāmgājējiem, arī bērniem un kājāmgājējiem, arī tiem, kuri ikdienā pārvietojas ar
tiem, kuri ikdienā pārvietojas ar auto.
auto.
Rudenī, 11.09.-16.09.2017. Rīgā tika organizēta Eiropas Savukārt rudenī no 11.-22.septembrim norisinājās Eiropas
mobilitātes nedēļa, kuras ietvaros notika akcija – “Ar velo uz mobilitātes nedēļa, kuras ietvaros tika organizēts “Ar velo uz
darbu” 19.09.2017. Velobraucēji tika aicināti pulcēties pie darbu”. Pasākuma ietvaros velobraucēji tika aicināti pulcēties pie
Brīvības pieminekļa, kur varēja baudīt ne tikai rīta kafiju, bet Brīvības pieminekļa, kur varēja baudīt ne tikai rīta kafiju, bet arī
arī veikt bezmaksas velosipēda tehnisko apkopi, reģistrēt veikt bezmaksas velosipēda tehnisko apkopi, reģistrēt velosipēdu
CSDD teltī, kā arī tikties ar veloentuziastiem.
velosipēdu CSDD teltī, kā arī tikties ar veloentuziastiem.
Savukārt, gatavojoties Dienai bez auto, sastrēguma laikā tika
dalīti aicinājumi 22.09.2017., Dienā bez auto, atstāt savus
spēkratus mājās un dot priekšroku citam pārvietošanās
veidam.
RP SIA
Informācija nepārtraukti tiek pilnveidota, kā arī par visām Informācija nepārtraukti tiek pilnveidota, kā arī par visām
“Rīgas satiksme”
būtiskākajām aktualitātēm tiek ziņots masu medijiem.
būtiskajām aktualitātēm izsūtīta masu medijiem.
Notiek darbs pie Pieteikumu reģistra pilnveides un Uzsākta autostāvvietu tālruņa 8585 apkalpošana 24/7 un
Autostāvvietu jomas elektroniskās vadības sistēmas izveides.
Pieteikumu reģistrā izveidota Autostāvvietu jomas elektroniskās
2017.gada laikā realizētas vairākas kampaņas, piemēram, vadības sistēma.
“Sabiedriskā transporta attīstība”, “Aicinām darbā vadītājus”, Realizētas kampaņas sabiedriskā transporta pasažieriem par
“Turies” u.tml. Tāpat katra mēneša otrajā trešdienā notiek pozitīvu Rīgas satiksmes darbinieka tēlu, aicinājums pievienoties
Atvērto durvju dienas.
RP SIA „Rīgas satiksme” kolektīvam uc. Īstenotas kampaņas par
RP SIA “Rīgas satiksme” komunikācija tiek nodrošināta videonovērošanas nepieciešamību, mājas lapas izmantošanu u.c.
atbilstoši zīmola komunikācijai.
Organizētas Atvērto durvju dienas uzņēmumā.
Veikta RP SIA “Rīgas satiksme” klientu aptauja.
U11.9. Veicināt kuģošanas satiksmes iekšējos ūdeņos, teritoriju un infrastruktūras attīstību
RD MVD,
2017. – pastāvīgi
RD PAD izstrādāts un RD apstiprināti Meliorācijas attīstības
RD SD
TmP un Ūdens teritoriju un krastmalu TmP.

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods
2017.-2020.

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
U12.1. Veicināt ogļu izmantošanas nomaiņu mājsaimniecībās ar dabasgāzi vai atjaunojamiem energoresursiem
RD MVD
2017. – pastāvīgi
Tika izskatīti 857 juridisko un fizisko personu pieteikumi 2018.gadā tika izskatīti 907 juridisko un fizisko personu
alternatīvās apkures veidam, t.sk. dzīvokļu un nedzīvojamo pieteikumi alternatīvās apkures veidam, t.sk. dzīvokļu un
telpu siltumapgādei – 334 iesniegumi, ēku un būvju nedzīvojamo telpu siltumapgādei - 319 iesniegumi, ēku un būvju
siltumapgādei - 588 iesniegumi.
siltumapgādei – 523 iesniegumi.
RD MVD
2017. – pastāvīgi
Tiek respektēta pasūtītāja vēlme modernizēt apkures Tiek respektēta pasūtītāja vēlme modernizēt apkures sistēmu.
sistēmu.
U12.2. Turpināt siltumtīklu rekonstrukciju un nomaiņu, samazinot siltumenerģijas zudumus tīklos
AS “Rīgas siltums”,
2017. – pastāvīgi
2016./2017.finanšu gada laikā (01.10.2016.-30.09.2017.) 2017./2018.finanšu

gada

laikā

(01.10.2017.-30.09.2018.)
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12.3.1. Jauno patērētāju un perspektīvo
attīstības
teritoriju
pieslēgšana
centralizētajai siltumapgādei

12.3.2. Pilsētas
attīstības
teritoriju
siltumapgādes jautājumu risinājumu
izvērtējums
atbilstoši
Rīgas
siltumapgādes attīstības koncepcijai
2006.-2016.g.
12.3.3. Atjaunojamo
energoresursu
izmantošana enerģijas ražošanā,
samazinot atkarību no fosilajiem

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
REA
uzņēmums kopumā ir pārbūvējis esošos un izbūvējis jaunus uzņēmums kopumā ir pārbūvējis esošos un izbūvējis jaunus
10,74 km siltumtīklu, t.sk. 9,84 km siltumtīklu, pielietojot 14,13 km siltumtīklu, t.sk. 11,34 km siltumtīklu, pielietojot
rūpnieciski izolētās caurules, no kuriem 0,19 km ir izbūvēti, rūpnieciski izolētās caurules, no kuriem 0,73 km ir izbūvēti,
pielietojot rūpnieciski izolētās dubultcaurules. Siltumtīklu pielietojot rūpnieciski izolētās dubultcaurules. Siltumtīklu posmu
posmu pārbūve tiek veikta, izmantojot modernos pārbūve tiek veikta, izmantojot modernos siltumizolācijas
siltumizolācijas materiālus un pielietojot rūpnieciski izolētās materiālus un pielietojot rūpnieciski izolētās 2.sērijas un
2.sērijas un dubultcaurules, kuru ekspluatāciju neietekmē dubultcaurules,
kuru
ekspluatāciju
neietekmē
augsts
augsts gruntsūdens līmenis un siltumenerģijas zudumi ir gruntsūdens līmenis un siltumenerģijas zudumi ir mazāki, nekā
mazāki, nekā pārbūvējamajiem siltumtīkliem, jo siltuma pārbūvējamajiem siltumtīkliem, jo siltuma izolācijai izmanto
izolācijai izmanto poliuretāna putas, kuru siltumvadītspēja ir poliuretāna putas, kuru siltumvadītspēja ir zemāka nekā citiem
zemāka nekā citiem materiāliem. Jāatzīmē, ka rūpnieciski materiāliem. Jāatzīmē, ka rūpnieciski izolētās caurules ir
izolētās caurules ir apgādātas ar īpašu signalizācijas sistēmu, apgādātas ar īpašu signalizācijas sistēmu, kas ļauj ātri un precīzi
kas ļauj ātri un precīzi konstatēt trases bojājumu vietu, pretēji konstatēt trases bojājumu vietu, pretēji šobrīd esošajiem kanāla
šobrīd esošajiem kanāla siltumtīkliem, kad, veicot apgaitas, siltumtīkliem, kad, veicot apgaitas, nevar operatīvi atklāt radušās
nevar operatīvi atklāt radušās noplūdes. Ar signalizācijas noplūdes. Ar signalizācijas palīdzību var noteikt precīzu noplūdes
palīdzību var noteikt precīzu noplūdes vietu, līdz ar to defektu vietu, līdz ar to defektu novēršana ir operatīvāka un izmaksas
novēršana ir operatīvāka un izmaksas minimālas.
minimālas.
U12.3. Veicināt jaunu patērētāju un perspektīvo attīstības teritoriju pieslēgumu centralizētajai siltumapgādei
AS “Rīgas siltums”,
2017. – pastāvīgi
2016./2017.finanšu gada laikā (01.10.2016.-30.09.2017.) 2017./2018.finanšu gada laikā (01.10.2017.-30.09.2018.)
attīstītāji
siltumenerģijas lietošanu uzsākuši 40 jauni objekti ar kopējo siltumenerģijas lietošanu uzsākuši 50 jauni objekti ar kopējo
plānoto objektu siltumslodzi 19 MW, t.sk.:
plānoto objektu siltumslodzi 25,4 MW, t.sk.:
– 18 objekti ar kopējo siltumslodzi 12,2 MW, par kuriem
– 26 objekti ar kopējo siltumslodzi 20,1 MW, par kuriem
noslēgti ilgtermiņa investīciju līgumi;
noslēgti ilgtermiņa investīciju līgumi;
– 14 jauni objekti ar kopējo siltumslodzi 2,5 MW, par kuriem
– 13 jauni objekti ar kopējo siltumslodzi 3,6 MW, par
kuriem noslēgti siltumenerģijas piegādes un lietošanas
noslēgti siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumi bez
AS “Rīgas siltums” līdzfinansējuma siltumtīklu izbūvē;
līgumi bez AS “Rīgas siltums” līdzfinansējuma siltumtīklu
izbūvē;
– 10 objektiem atjaunoti pieslēgumi ar kopējo siltumslodzi
2,8 MW, t.i., objekti, kas ne mazāk kā divus gadus ir bijuši
– 9 objektiem atjaunoti pieslēgumi ar kopējo siltumslodzi
3,2 MW, t.i., objekti, kas ne mazāk kā divus gadus ir
atslēgti no centralizētās siltumapgādes sistēmas un šobrīd
atjaunojuši līgumattiecības (pēc pārbūves, īpašnieku maiņas
bijuši atslēgti no centralizētās siltumapgādes sistēmas un
šobrīd atjaunojuši līgumattiecības (pēc pārbūves,
u.c.).
īpašnieku maiņas u.c.).
Apkopojot informāciju par jauno siltumenerģijas lietotāju
Apkopojot informāciju par jauno siltumenerģijas lietotāju izvietojumu Daugavas labajā un kreisajā krastā, kas uzsākuši
izvietojumu Daugavas labajā un kreisajā krastā, kas uzsākuši siltumenerģijas lietošanu, var secināt, ka Daugavas labajā krastā
siltumenerģijas lietošanu, var secināt, ka Daugavas labajā ir 40 objekti ar kopējo siltumslodzi 19,2 MW un Daugavas
krastā ir 35 objekti ar kopējo siltumslodzi 17,1 MW un kreisajā krastā ir 10 objekti ar kopējo siltumslodzi 6,2 MW.
Daugavas kreisajā krastā ir 5 objekti ar kopējo siltumslodzi 1,9
MW.
REA
2017. – pastāvīgi
Ir uzsākts darbs energopārvaldības sistēmas (EPS) Norisinājās darbs pie siltumapgādes attīstības koncepcijas 2019.sertificēšanai Rīgas pilsētas pašvaldībā atbilstoši standartam 2015.gadam izstrādes, ko plānots pabeigt 2019.gada pirmajā
ISO 50001-2012.
pusē.

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

AS “Rīgas siltums”

2017. – pastāvīgi

AS “Rīgas siltums” ir iesniegusi pieteikumu CFLA atbalsta
finansējuma saņemšanai diviem projektiem – “Biokurināmā
ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšanu

AS “Rīgas siltums” ir noslēgusi līgumus ar CFLA atbalsta
finansējuma saņemšanai diviem projektiem – “Biokurināmā
ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšanu siltumcentrālē
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Atbildīgie izpildītāji

energoresursiem,
un
energoefektivitātes
veicināšana
centralizētajā siltumapgādē

12.5.1. Informācijas lapu un citu skaidrojošo
materiālu sagatavošana un izplatīšana
ievietošanai interneta vidē par
nepieciešamību
sakārtot
daudzdzīvokļu
māju
iekšējos
elektrosadales tīklus un drošību
12.6.1. Gāzes infrastruktūras izbūve

12.7.1. Ūdens ražošana
Ūdensgūtņu aku aprīkojuma nomaiņa
ūdensgūtnēs
“Remberģi”
un
“Zaķumuiža”
Jaunu filtraku un dziļurbuma aku
ierīkošana, aku tamponāža un esošo
aku
reģenerācija
pazemes
ūdensgūtnē Baltezers
Ūdens sūkņu stacijas “Daugava 2
pacēlums” automātiskās vadības
sistēmu modernizācija
12.7.2. Ūdens saimniecības pārvalde
Ūdensvada pārbūve Brasas ielas
posmā
Ūdensvada tīklu pārbūve 13.janvāra
ielā no Raiņa bulvāra līdz Aspazijas

REA

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
siltumcentrālē “Daugava”” un “Biokurināmā katlu mājas ar “Daugavgrīva”” un “Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40
katlu jaudu 40 MW izbūve siltumcentrālē “Imanta”” MW izbūve siltumcentrālē “Imanta”” īstenošanai.
gadā
siltumcentrālē
īstenošanai. Abus projektus plānots nodot ekspluatācijā 2018./2019.-2019./2020.finanšu
“Daugavgrīva” tiek realizēta modernizācijas I kārta ar
2020./2021.finanšu gadā.
Domājot par videi draudzīgāku vietējo energoresursu automatizētu biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW
izmantošanu un lai mazinātu atkarību no importētā kurināmā uzstādīšanu. Pēc I kārtas pabeigšanas ir paredzēti II kārtas darbi
– dabasgāzes, kā arī veicinātu uzņēmuma konkurētspēju, ar papildus gāzes katla uzstādīšanu un pilnu siltumavota
AS “Rīgas siltums” un SIA “Enerģijas Risinājumi” 2014.gada automatizāciju, atsakoties no pastāvīgas operatīvā personāla
decembrī
nodibināja
siltumenerģijas
kopuzņēmumu uzraudzības, nodrošinaot vadību no siltumcentrāles “Imanta”
SIA “Rīgas BioEnerģija”, kas attīstīs biokurināmā siltumavotu pults.
ar kopējo jaudu līdz 100 MW celtniecības projektus. Viena no 2018./2019.-2019./2020.finanšu gadā siltumcentrālē “Imanta”
katlu mājām Rencēnu ielā 16 ar siltuma jaudu 48 MW nodota tiek īstenota modernizācija ar biokurināmā katlu mājas at katlu
ekspluatācijā
2017.gadā
un
07.11.2017.
uzsākta jaudu 40 MW izbūvi.
siltumenerģijas ražošana. Otra katlu māja ar siltuma jaudu 48
MW ir projektēšanas stadijā.
15.12.2017. AS “Rīgas siltums” kļūst par 100%
SIA “Rīgas BioEnerģija” pamatkapitāla daļu turētāju.
U12.4. Ieviest centralizētās aukstumapgādes pakalpojumu
U12.5. Veicināt elektropārvades sadales sistēmu sakārtošanu
2017. – pastāvīgi
Aktuālā informācija regulāri publicēta REA tīmekļa vietnē, Informācija par līdzfinansējuma programmu nodrošināta ar pasta
izdoti trīs “REA vēstnesis” numuri, sagatavotas divas jaunas starpniecību 700 Rīgā reģistrētājām biedrībām.
brošūras un divi informatīvi baneri.
Izpildes termiņš
vai periods

U12.6. Veicināt perspektīvo attīstības teritoriju nodrošināšanu ar gāzes infrastruktūru
AS “Latvijas Gāze”,
2017. – pastāvīgi
Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
attīstītāji
U12.7. Nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus
SIA “Rīgas ūdens”
2017-2020.
–
SIA “Rīgas ūdens”
2017.-2019.
Pabeigta būvprojekta izstrāde. Izbūvi paredzēts uzsākt
2018.gadā.

Veikta gāzes infrastruktūras izbūve 19 objektos.

–
Izstrādāts būvprojekts, uzsākta tā realizācija.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2020.

Ir izbūvētas 3 dziļurbumu akas, notiek izpilddokumentācijas
sakārtošana.

Izbūvētas 3 akas – 1 dziļurbuma un 2 filtrakas. Izstrādāti
būvprojekti 2 filtrakām.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Pabeigta projekta
2018.gadā.

Uzsākta projekta realizācija.

SIA “Rīgas ūdens”
SIA “Rīgas ūdens”

2017.-2020.
2019.-2019.

–
Pabeigta būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde.

–
Pabeigta būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Notiek būvprojekta skaņošana, izbūve paredzēta 2018.gadā.

Izstrādāts būvprojekts, uzsākta projekta realizācija.

izstrāde.

Izbūvi

paredzēts

uzsākt
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Izpildes termiņš
vai periods

SIA “Rīgas ūdens”

Izpildes raksturojums
2017.gads

2018.gads

2018.-2021.

Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar asfaltbetona seguma
nomaiņu Brīvības ielā.

Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar asfaltbetona seguma nomaiņu
Brīvības ielā.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Izsludināts būvniecības iepirkums.

Objekts pabeigts, nodots ekspluatācijā.

SIA “Rīgas ūdens”

2018.-2022.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Darbību plānots uzsākt pēc ūdensvada tīkla hidrauliskā
modeļa izstrādes, notiek darbs pie hidrauliskā modeļa.
Ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

Darbību plānots uzsākt pēc ūdensvada tīkla hidrauliskā modeļa
izstrādes, notiek darbs pie hidrauliskā modeļa.
Ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

SIA “Rīgas ūdens”

2017.-2018.

Ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

Ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

SIA “Rīgas ūdens”

2017.-2022.

Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu.

Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu.

SIA “Rīgas ūdens”
SIA “Rīgas ūdens”

2018.-2019.
2016.-2019.

Iekļauts vidējā termiņa plānā.
Pabeigta būvprojekta izstrāde.

Iekļauts vidējā termiņa plānā.
Pabeigta būvprojekta izstrāde.

SIA “Rīgas ūdens”
SIA “Rīgas ūdens”

2017.-2020.
2016.-2020.

Ūdensvada tīklu pārbūve Turgeņeva
ielā
Ūdensvada tīklu un pievadu pārbūve
Ausekļa ielā
Ūdensvada tīklu un pievadu pārbūve
Elijas ielā
Ūdensvada tīklu un pievadu pārbūve
Kalupes ielā no Katoļu ielas līdz
Lāčplēša ielai
Ūdensvada pārbūve Kungu ielā no
Mārstaļu ielas līdz 13.janvāra ielai
Ūdensvada pārbūve Muitas ielā
Ūdensvada pārbūve Jēzusbaznīcas
ielā posmā Krasta iela-Maskavas iela
Ūdensvada pārbūve Dārzciema iela
posmā Pildas iela-A.Deglava iela
Ūdensvada pārbūve Skanstes ielā

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Iepirkuma procesu plānots uzsākt 2018.gadā.
Pārtraukta projekta izstrāde līdz 2020.gadam saistībā ar
Daugavas stadiona atjaunošanu Latvijas simtgades Dziesmu
un deju svētku norises nodrošināšanai.
Būvdarbi pabeigti, notiek izpilddokumentācijas sagatavošana.

Iepirkuma procesa īstenošana.
Pārtraukta projekta izstrāde līdz 2020.gadam saistībā ar
Daugavas stadiona atjaunošanu Latvijas simtgades Dziesmu un
deju svētku norises nodrošināšanai.
Objekts pabeigts.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Pabeigta būvprojekta izstrāde.

Pabeigta būvprojekta izstrāde.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Pabeigta būvprojekta izstrāde, uzsākta tā realizācija.

Būvdarbi pabeigti, notiek dokumentācijas sakārtošana.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Pabeigts būvprojekts, realizācija pēc 2020.gada saistībā ar
Lāčplēša ielas atjaunoto asfaltbetona segumu.

Pabeigts būvprojekts, realizācija pēc 2020.gada saistībā ar
Lāčplēša ielas atjaunoto asfaltbetona segumu.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

SIA “Rīgas ūdens”
SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.
2016.-2017.

Pabeigta būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde.
Uzsākta būvprojekta izstrāde.

SIA “Rīgas ūdens”

2017.-2018.

Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu.

Pabeigta būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde.
Izstrādāts būvprojekts, būvdarbi pabeigti, notiek dokumentācijas
sakārtošana.
Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu.

SIA “Rīgas ūdens”

2017.-2018.

Ūdensvada

SIA “Rīgas ūdens”

2017.-2018.

Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu,
asfaltbetona seguma maiņu Skanstes un Kr.Valdemāra ielās.
Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu,

Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu,
asfaltbetona seguma maiņu Skanstes un Kr.Valdemāra ielās.
Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu,

bulvārim
Ūdensvada
pārbūve
DN800 mm
posmā no Brīvības/Barona līdz
Brīvības ielas 203
Ūdensvada pārbūve Daugavgrīvas
šosejā no sūkņu stacijas Voleri līdz
Zilai ielai
Ūdensvada tīklu pārbūve Maskavas
ielā
Ūdensvada pārbūve Kleistu ielas
posmā no Anniņmuižas bulvāra līdz
Kurzemes prospektam
Ūdensvada pārbūve Anniņmuižas
bulvāra posmā Kleistu iela-Bebru iela
Ūdensvada pārbūve Raņķa dambis –
Nameja krastmala – Tvaikoņu iela
posmā
A.Grīna
bulvāris
–
Daugavgrīvas iela
Ūdensvada pārbūve Daugavgrīvas ielā
Ūdensvada pārbūve Gaujas vads –
Auduma un Bērzpils ielās no
Mārkalnes ielas līdz Vidzemes alejai
Ūdensvada pārbūve Salu tilts
Augusta Deglava iela un Vagonu iela

pārbūve

Kr.Valdemāra
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ielā posmā Dzirnavu iela-Bruņinieku
iela
Ūdensvada
pārbūve
Kokneses
prospektā posmā Meža prospektsĶīšezera iela
Ūdensvada pārbūve Vecpilsētas ielā:
Vecpilsētas iela no Alksnāja ielas līdz
Audēju ielai un no Vecpilsētas ielas 5
līdz Kalēju ielai
Ūdensvada pārbūve Miera ielā no
Šarlotes ielas līdz Brīvības ielai
Ūdensvada pārbūve Katoļu ielā no
Dzelzceļa ielas līdz Maskavas ielai
Ūdensvada pārbūve Matīsa ielā no
Valmieras ielas līdz Vietalvas ielas 1
Ūdensvada pārbūve Šarlotes ielā no
Brīvības ielas līdz Maiznīcas ielai
Ūdensvada pārbūve Miera ielā
(Tallinas iela – Šarlotes iela)
Ūdensvada pārbūve Artilērijas ielā no
A.Čaka ielai līdz J.Asara ielai
Pagaidu ūdensvadu tīklu nomaiņas
programma
Jaunciema
ūdensvada
izbūves
projekta izstrāde
Ūdensvada
cauruļvadu
pārbūve
Austrumu maģistrāles izbūves posmā
Braslas iela
Ūdensapgādes aizbīdņu un hidrantu
nomaiņas programmas
Dzeramā
ūdens
rezervuāru
atjaunošanas programma
Jaunu ūdensvada un kanalizācijas
tīklu paplašināšana Čiekurkalnā
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
izbūve Dzirciemā – Eiženijas iela un
Ķiršu iela
12.7.3. Ūdens saimniecības pārvalde
Kanalizācijas pašteces kolektora
pārbūve Vesetas ielā no Hanzas ielas
līdz Mālpils ielai
Kanalizācijas pašteces kolektora
pārbūve Dandāles ielā
Kanalizācijas pašteces kolektora

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

SIA “Rīgas ūdens”

Izpildes raksturojums
2017.gads
asfaltbetona seguma maiņu Kr.Valdemāra ielā.

2018.gads
asfaltbetona seguma maiņu Kr.Valdemāra ielā.

2016.-2018.

Pabeigts būvprojekts minimālā sastāvā.

Pabeigts būvprojekts minimālā sastāvā.

SIA “Rīgas ūdens”

2018.-2019.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2019.gadā.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

Ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

Ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

SIA “Rīgas ūdens”

2017.-2018.

Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu.

Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu.

SIA “Rīgas ūdens”

2018.-2020.

Pārcelts uz vidējā termiņa plānu.

Pārcelts uz vidējā termiņa plānu.

SIA “Rīgas ūdens”

2018.-2020.

Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu.

Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu.

SIA “Rīgas ūdens”

2017.-2018.

Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu.

Pārcelts uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2022.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2019.

Pagaidu ūdensvadu nomaiņas projektu izstrāde iekļauta
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta” apjomā.
2017.gadā uzsākta būvprojekta izstrāde.
Notiek būvprojekta izstrāde.

Pagaidu ūdensvadu nomaiņas projektu izstrāde iekļauta projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta” apjomā. 2017.gadā
uzsākta būvprojekta izstrāde.
Notiek būvprojekta izstrāde.

SIA “Rīgas ūdens”

2018.-2021.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2019.gadā.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2020.

Notiek plānveida hidrantu un aizbīdņu nomaiņa.

Notiek plānveida hidrantu un aizbīdņu nomaiņa.

SIA “Rīgas ūdens”

2015.-2020.

Notiek Imantas sūkņu stacijas pārbūves projekta izstrāde.

Notiek Imantas sūkņu stacijas pārbūves projekta izstrāde.

SIA “Rīgas ūdens”

2018.-2022.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2019.gadā.

SIA “Rīgas ūdens”

2017.

Būvdarbus plānots uzsākt 2018.gadā.

Būvdarbi pabeigti, notiek dokumentācijas sakārtošana.

SIA “Rīgas ūdens”
SIA “Rīgas ūdens”

2017.-2020.
2016.-2019.

–
Tiek izstrādāts būvprojekts.

–
Tiek izstrādāts būvprojekts.

SIA “Rīgas ūdens”

2017.

Būvprojekta realizācija plānota 2018.gadā.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Pārcelts uz 2019.gadu. Finansējums RD SD būvprojekta
realizācijas ietvaros.
Objekts pabeigts.

Pabeigti būvdarbi, notiek dokumentācijas sakārtošana.
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pārbūve Brīvības gatve 351-363
Kanalizācijas pašteces kolektora
pārbūve Ķemmdziju ielā no Stagaru
ielas līdz Silikātu ielai 7B
Kanalizācijas pašteces kolektora
pārbūve Vienības gatvē, Vienības
gatves posms no Ģimnastikas ielas
līdz Vienības gatvei 20A
Kanalizācijas pašteces kolektora
pārbūve Ausekļa ielā
Kanalizācijas pašteces kolektora
pārbūve Kalupes ielā
Kanalizācijas pašteces vada pārbūve
Elijas ielā no Dzirnavu ielas līdz
Turgeņeva ielai
Kanalizācijas pašteces vada pārbūve
Turgeņeva ielā
Kanalizācijas pašteces kolektora
atjaunošana Lugažu ielā
Kanalizācijas pašteces vada pārbūve
Katrīnas ielā no Eksporta ielas līdz
Pētersalas ielai
Kanalizācijas pašteces vada pārbūve
Dombrovska ielā no Skuju ielas līdz
Kreimeņu ielai
Kanalizācijas pašteces vada pārbūve
Miera ielā no Maiznīcas ielas līdz
Brīvības ielai
Kanalizācijas pašteces vada pārbūve
Katoļu ielā no Dzelzceļa ielas līdz
Maskavas ielai
Kanalizācijas pašteces vada pārbūve
Matīsa ielā no Valmieras ielas līdz
Vietalvas ielai
Kanalizācijas pašteces vada pārbūve
Jūrkalnes ielā no Irlavas ielas līdz
Zolitūdes ielai
Kanalizācijas pašteces vada pārbūve
Artilērijas ielā no A.Čaka ielas līdz
J.Asara ielai
Kanalizācijas pašteces vada pārbūve
F.Sadovņikova ielā
Kanalizācijas pārbūve Vecpilsētas ielā
no Alksnāja ielas līdz Audēju ielai
Kanalizācijas pārbūve Vecpilsētas ielā

Izpildes raksturojums

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Būvprojekta realizācija plānota 2018.gadā.

Būvdarbi pabeigti, notiek dokumentācijas sakārtošana.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Pabeigta būvprojekta izstrāde.

Pabeigta būvprojekta izstrāde.

SIA “Rīgas ūdens”

2017.

Pabeigta būvprojekta izstrāde.

Pabeigta būvprojekta izstrāde.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Būvdarbi pārcelti uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu.

Būvdarbi pārcelti uz ilgtermiņu saistībā ar prioritāšu nomaiņu.

SIA “Rīgas ūdens”

2017.

Pabeigta būvprojekta izstrāde, uzsākta tā realizācija.

Izstrādāts būvprojekts, būvdarbi pabeigti, notiek dokumentācijas
sakārtošana.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Pabeigti būvdarbi, notiek dokumentācijas sakārtošana.

Objekts pabeigts.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.

Pabeigti būvdarbi, notiek dokumentācijas sakārtošana.

Objekts pabeigts.

SIA “Rīgas ūdens”

2017.

Pabeigta būvprojekta izstrāde.

Pabeigta būvprojekta izstrāde.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Tiek izstrādāts būvprojekts.

Tiek izstrādāts būvprojekts.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

Tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

Ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

SIA “Rīgas ūdens”

2018.-2019.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2019.gadā.

SIA “Rīgas ūdens”

2017.-2019.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2019.gadā.

SIA “Rīgas ūdens”

2018.-2019.

Atlikts uz ilgtermiņa plānu saistībā ar prioritāšu maiņu.

Atlikts uz ilgtermiņa plānu saistībā ar prioritāšu maiņu.

SIA “Rīgas ūdens”

2018.-2019.

SIA “Rīgas ūdens”

2018.-2019.

Veikta daļēja kanalizācijas kolektora
beztranšejas metodi.
Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

SIA “Rīgas ūdens”

2018.-2019.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

2017.gads

2018.gads

atjaunošana

ar

Veikta daļēja kanalizācijas kolektora atjaunošana ar beztranšejas
metodi.
Darbību plānots uzsākt 2019.gadā.
Darbību plānots uzsākt 2019.gadā.
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no Vecpilsētas ielas 5 līdz Kalēja ielai
Kanalizācijas spiedvadu atjaunošana
Skaistkalnes ielā
Kanalizācijas spiedvadu atjaunošana
Grostonas ielā
Kanalizācijas spiedvadu atjaunošana
Imantas 15.līnijā 10 – Jūrkalnes iela
Kanalizācijas
sūkņu
stacijas
Daugavgrīvas ielā 101 pārbūve
Kanalizācijas sūkņu stacijas Slimnīcas
ielā 8a pārbūve
Kanalizācijas sūkņu stacijas Tvaika
ielā 23a pārbūve
12.7.4. Notekūdeņu attīrīšana
Metāntenka un metāntenka sūkņu
stacijas izbūve
Pirmreizējo nostādinātāju 6 gab. un
otrreizējo nostādinātāju 10 gab.
rekonstrukcija
Katlu mājas rekonstrukcija
Energoapgādes
transformatoru
apakšstaciju rekonstrukcija
12.7.5. Lietusūdens kanalizācijas atdalīšana
no sadzīves kanalizācijas sistēmas

Izpildes termiņš
vai periods

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2019.

Darbību plānots uzsākt 2018.gadā.

Darbību plānots uzsākt 2019.gadā.

SIA “Rīgas ūdens”

2018.-2020.

Atlikts uz ilgtermiņa plānu saistībā ar prioritāšu maiņu.

Atlikts uz ilgtermiņa plānu saistībā ar prioritāšu maiņu.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2020.

Ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

Ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2018.

Pabeigta būvprojekta izstrāde.

Pabeigta būvprojekta izstrāde.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.

Objekts atlikts uz vidējā termiņa plānu.

Objekts atlikts uz vidējā termiņa plānu.

SIA “Rīgas ūdens”

2018.-2019.

Atlikts uz ilgtermiņa plānu saistībā ar prioritāšu maiņu.

Atlikts uz ilgtermiņa plānu saistībā ar prioritāšu maiņu.

SIA “Rīgas ūdens”
SIA “Rīgas ūdens”

2017.–2020.
2016.-2018.

–
Tiek izstrādāts būvprojekts.

–
Tiek izstrādāts būvprojekts.

SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2022.

Uzsākta divu pirmreizējo nostādinātāju pārbūve.

Divu pirmreizējo nostādinātāju pārbūve.

SIA “Rīgas ūdens”
SIA “Rīgas ūdens”

2016.-2017.
2016.-2020.

Pabeigti būvdarbi, notiek dokumentācijas sakārtošana.
Notiek būvprojekta izstrāde.

Objekts pabeigts.
Notiek būvprojekta izstrāde.

RD SD

2017.-2020.

Ir izstrādāts būvprojekts – “Ata ielas, Augšielas un Vagonu
ielas pārbūves būvprojekta izstrāde”. Projekta realizācijas
ietvaros lietusūdens kanalizācija tiks atdalīta no kopsistēmas
kanalizācijas Augšielā un Vagonu ielā.
Ir izbūvēts lietusūdens kanalizācijas kolektors Turgeņeva ielā
(posmā no Gogoļa līdz Elijas ielai).
Veikta lietus notekūdeņu kanalizācijas atdalīšana no sadzīves
un ražošanas kanalizācijas Turgeņeva ielas posmā no Gogoļa
līdz Prāgas ielai.

Notika būvprojekta “Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve
no Pērnavas ielai līdz Lāčplēša ielai” izstrāde.

SIA “Rīgas ūdens”

12.7.6. Lietusūdens
kanalizācijas
attīstība un rekonstrukcija

Izpildes raksturojums

Atbildīgie izpildītāji

2017.gads

tīkla

RD SD

2017.-2020.

Ir uzsākta lietusūdens kanalizācijas kolektora būvniecība
Lucavsalas ielā. Tika veikts lietusūdens kanalizācijas DN1200
mm kolektora remonts K.Ulmaņa gatvē 326 m garumā.

12.7.7. Lietusūdens kanalizācijas DN1500 mm
kolektora
rekonstrukcija
Kārļa
Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz
Mārupītei
12.7.8. Sūkņu stacijas likvidācija Stirnu ielā.
Jauna pašteces kolektora Ø1500 mm
būvniecība
12.7.9. Čiekurkalna 2.līnijā kolektora Ø600
mm būvniecība (L=450m)

RD SD

2017.-2017.

Tika veikts lietusūdens kanalizācijas DN1200 mm kolektora
remonts K.Ulmaņa gatvē 326 m garumā.

RD SD

2017.-2020.

RD SD

2017.-2020.

Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā “Lietusūdens
kanalizācijas pašteces kolektora izbūve no Stirnu ielas līdz
Šmerļupītei, Rīgā”.
Darbība nenotika. Var izbūvēt tikai pēc kolektora “Siriuss”
izbūves. Kopumā trūkst finansējuma.

2018.gads

Turpinās būvprojekta izstrāde – Vesetas ielas kolektora pārbūves
II kārta, no Sporta līdz Malpils ielai, kur plānota lietus
notekūdeņu kanalizācijas atdalīšana no sadzīves kanalizācijas.
Būs nepieciešams RD SD finansējums.
Tika uzsākti pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas remonta
darbi Krasta ielā.
Lietusūdens kanalizācijas kolektora atjaunošana Biķernieku ielā
no Stigu ielas līdz Ulbrokas ielai.
Darbība nenotika.

Darbība nenotika.

Darbība nenotika. Var izbūvēt tikai pēc kolektora “Siriuss”
izbūves. Kopumā trūkst finansējuma.
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Izpildes termiņš
vai periods

12.7.10. Čiekurkalna 1.līnijā kolektora Ø600,
Ø800 mm būvniecība (L=1200 m)

RD SD

12.7.11. Vienības gatvē kolektora Ø800 –
700 mm būvniecība (L=2,5 km)
12.7.12. Dandāles ielas rekonstrukcija ar
lietusūdens kolektora izbūvi
12.7.13. Augstrozes ielas un Atlasa ielas
krustojumā kolektora Ø 400 mm
būvniecība (L=250 m)
12.7.14. Ūdens kvalitātes kontrole pirms
novadīšanas
pilsētas lietusūdens
kanalizācijas tīklā
12.7.15. Nelegālo pieslēgumu lietusūdens
kanalizācijas tīklam likvidēšana
12.7.16. Lietusūdens kanalizācijas kolektora
atjaunošana Biķernieku ielā no Stigu
ielas līdz Ulbrokas ielai
12.7.17. Lietusūdens kanalizācijas kolektora
būvniecība Viestura prospektā no
Meža prospekta puses
12.7.18. Lietusūdens kanalizācijas sistēmas
Akāciju ielā un pie Akāciju ielas
pārbūve
12.7.19. Pašvaldības 533 dzīvojamo māju
pievienošana pilsētas centralizētajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem
– projektēšana un izbūve
12.7.20. Pašvaldības
dzīvojamo
māju
ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija,
uzstādīt
ūdens
spiediena
paaugstināšanas iekārtas (saistībā ar
AS “Rīgas siltums” organizēto un jau
realizēto
centrālo
siltumpunktu
likvidēšanas programmu)

Izpildes raksturojums
2017.gads

2018.gads

2017.-2020.

Darbība nenotika. Var izbūvēt tikai pēc kolektora “Siriuss”
izbūves. Kopumā trūkst finansējuma.

Darbība nenotika. Var izbūvēt tikai pēc kolektora “Siriuss”
izbūves. Kopumā trūkst finansējuma.

RD SD

2017.-2020.

Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

RD SD

2017.-2020.

Darbība nenotika. Projekta realizācija paredzēta 2018.gadā.

Darbība nenotika.

RD SD

2017.-2020.

Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

RD SD
(sadarbībā ar RD
MVD)
RD SD

2017. – pastāvīgi

RD SD

2017.-2020.

Notika ūdens kvalitātes kontrole pirms novadīšanas pilsētas
lietusūdens kanalizācijas tīklā. Kvalitātes pārbaude veikta
12 objektiem.
Nelegālais pieslēgums lietusūdens kanalizācijas tīklam tika
konstatēts 6 objektiem.
Izstrādāts būvprojekts.

Notika ūdens kvalitātes kontrole pirms novadīšanas pilsētas
lietus ūdens kanalizācijas tīklā. Kvalitātes pārbaude veikta 4
objektiem.
3 objektiem tika konstatēts nelegāls pieslēgums lietusūdens
kanalizācijas tīklam.
Darbība nenotika.

RD SD

2017.-2020.

Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nenotika.

RD SD

2017.-2020.

Izstrādāts būvprojekts.

Darbība nenotika.

RD MVD

2017. – pastāvīgi

Darbi netika veikti, jo netika piešķirts finansējums.

RD MVD

2017 .– pastāvīgi

Pabeigti 3 pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo māju
Brīvības gatvē 443, 445 un 451 būvdarbi, nodrošinot
dzīvojamām mājām pilsētas centralizētos ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumus.
Finansējums nav piešķirts, darbi nav veikti.

12.8.1. Atkritumu
šķirošanas
iespēju
nodrošināšana tuvu dzīvesvietai.
Četru
lielgabarīta
un
šķiroto
atkritumu savākšanas laukumu izbūve

RD MVD

12.8.2. Viena
bioloģiski
kompostējamo
atkritumu laukuma izveidošana katrā

RD MVD

2017. – pastāvīgi

U12.8. Nodrošināt videi draudzīgas atkritumu saimniecības attīstību
2017.-2018.
Sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija publiskās un
privātās partnerības procedūras realizācijai atkritumu
apsaimniekošanas jomā un tā iesniegta CFLA atzinuma
saņemšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks veikts
iepirkums, kura tehniskajā specifikācijā tiks iekļauta
lielgabarīta un šķiroto atkritumu savākšanas laukumu izbūve.
2018
Getliņu poligonā, atkritumu šķirošanas rūpnīcā tika veikta
bioloģiski noārdāmo atkritumu atšķirošana, kuri tika novirzīti

Finansējums netika piešķirts, darbi netika veikti.

Uzsākts iepirkums “Privātā partnera izvēle Rīgas sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas
nodrošināšanai”.
Noslēdzās I. kārta un tika sagatavota un saskaņota
dokumentācija ar CFLA un Finanšu Ministriju par II. kārtas
izsludināšanu.
Getliņu poligonā atkritumu šķirošanas rūpnīcā tiek veikta
bioloģiski noārdāmo atkritumu atšķirošana, kuri tiek novirzīti
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Izpildes termiņš
vai periods

Daugavas pusē
12.8.3. Atkritumu saimniecības radītā vides
piesārņojuma samazināšana

RD MVD

2017.-2018.

PI

ZI

12.8.4. Sadzīves
bīstamo
atkritumu
nodošanas vietu tīkla paplašināšana,
8 sadzīves
bīstamo
atkritumu
nodošanas punktu izvietošana

AI

2017. – pastāvīgi

RD MVD

2017.-2018.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
kompostēšanai poligonā izveidotajā kompostēšanas vietā.
kompostēšanai poligonā izveidotajā kompostēšanas vietā.
2017.gadā tika savāktas un nodotas pārstrādei nelegāli 2018.gadā tika savāktas un nodotas pārstrādei nelegāli izmestas
izmestas 0,6 t ķīmisko vielu.
0,55 t ķīmiskas vielas.
Zaļo atkritumu (kritušo lapu) savākšanas punktu ierīkošana
Zaļo atkritumu (kritušo lapu) savākšanas punktu ierīkošana
(Āgenskalns, Bieriņi, Zolitūde, Ziepniekkalns, Imanta, Bolderāja),
(Āgenskalns, Bieriņi, Zolitūde, Ziepniekkalns, Imanta).
izvesti 600 m3 zaļo atkritumu.
Daļēji likvidēta nesankcionēta atkritumu izgāztuve Bukultu Savākti atkritumi no teritorijām Sprukstes ielā 3, A.Deglava ielā
ielā.
37, 41 un 43A un Biķernieku ielā 98.
1. Administratīvo teritoriju uzraudzība un regulāra Administratīvo teritoriju uzraudzība un regulāra apsekošana,
apsekošana un stihisko izgāztuvju tīrīšana, piesaistot stihisko izgāztuvju tīrīšana, piesaistot bezdarbniekus.
bezdarbniekus.
2. Izvesti būvgruži un citi atkritumi no teritorijas
Maskavas ielā 428 un Rumbulas ielā 74, kā arī Rumbulā
15 500 m2 apjomā.
Netika izveidots neviens jauns sadzīves bīstamo atkritumu 2018.gadā netika izveidots neviens jauns sadzīves bīstamo
nodošanas punkts. Šī sistēma tiks pārskatīta pēc publiskās un atkritumu nodošanas punkts. Šī sistēma tiks pārskatīta pēc
privātās partnerības procedūras realizācijas atkritumu publiskās un privātās partnerības procedūras realizācijas
apsaimniekošanas jomā.
atkritumu apsaimniekošanas jomā.

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
U13.1. Veicināt siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas, iekārtas un risinājumus
13.1.1. Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas
REA un sadarbības
2017.-2020.
Sagatavots pārskats par 2016.gadu.
Pārskats par 2017.-2018.gadu būs publicēts 2019.gadā REA mājas
rīcības plāna viedai pilsētai 2014.–
partneri
lapā.
2020.g. izstrāde, ieviešanas vadība un
koordinācija, integrējot inovatīvas
tehnoloģijas un iekārtas, t.sk. IKT
13.1.2. Atbalsts inovatīvu enerģētikas un
REA
2017. – pastāvīgi
Apstiprināts viens Horizon2020 programmas projekts un divi Projekts “INNOVATE” ir īstenošanas procesā, 2018.gadā iesniegta
energoefektivitātes
tehnoloģiju
INTERREG programmas projekti. Ir sagatavoti četri projekta perioda atskaite. Projekta ietvaros ir paredzēta virkne aktivitāšu,
projektiem ar integrētām IKT un
pieteikumi 2018.gada programmas uzsaukumam. Papildus tai skaitā:
atjaunojamo energoresursu piesaisti
izstrādāti un iesniegti projekta pieteikumi IUC un WorldCities 1) patērētāju interesēm pielāgotu produktu izstrāde. Mērķis ir
sadarbības programmām.
sasniegt augstus energoefektivitātes rādītājus, bet reaģēt arī uz
galvenajiem jautājumiem, kas rūp māju īpašniekiem (piemēram,
pielāgojot mājvietas veco ļaužu/invalīdu vajadzībām, mājokļu
remonts, piemēram, jauna terase vai virtuve.
2) Marketings un komunikācija. Mērķis ir veicināt iedzīvotāju
izpratni par ikdienas ieguvumiem un ilgtermiņa vērtību, ko nes
dziļa energoefektivitātes modernizēšana viņu mājām, un padarīt
vispārēju renovāciju piedāvājumu pievilcīgu un pieejamu.
3) Sniegt neatkarīgas konsultācijas un tehnisko atbalstu visā
procesā.
4) Īpaši mērķim paredzētas finanšu konsultācijas - individuālā
veidā veidoti atsevišķi finanšu plāni katrai mājsaimniecībai,
ņemot vērā tās finanšu stāvokli un atbilstību esošajiem
subsīdijām un nodokļu priekšrocībām.
5) Piegādātāju, līgumslēdzēju (būvniecības uzņēmumiem, ESCO,
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13.1.3. Pilotprojektu
realizēšana
zema
enerģijas patēriņa vai pasīvajām ēkām
13.1.4. Atbalsta programmas dzīvojamo ēku
energoefektivitātei un pārejai uz
atjaunojamiem energoresursiem

Rīgas pilsētas
pašvaldība
REA,
ESKO firmas
SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”
RNP
REA

13.1.5. Daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoauditu un energosertifikātu
izstrādes organizēšana

RNP
(sadarbībā ar LR EM)

SIA “Rīgas
pilsētbūvnieks”
13.2.1. Energoefektivitātes
programmas
valsts un pašvaldību sabiedrisko ēku
sektorā
13.2.2. Turpināt pilsētas izglītības iestāžu un
citu sabiedrisko ēku renovāciju,
ievērojami samazinot siltumenerģijas
patēriņu ēku apkurei

RD ĪD

13.2.3. Pašvaldības
īpašumā
esošo
sabiedrisko ēku energosertifikātu
izstrādāšana un to izvietošana
apmeklētāju plūsmai redzamā vietā

RD ĪD

13.3.1. Aprīkot sabiedriskās un daudzdzīvokļu
ēkas ar LED tehnoloģijām

RD ĪD

Izpildes raksturojums

Izpildes termiņš
vai periods

2017.-2020.
2017. – pastāvīgi

2017. – pastāvīgi
Pēc iedzīvotāju
lēmuma par ēkas
siltināšanas
nepieciešamību
2017.-2020.

2017.gads

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

2018.gads
amatniekiem, tehnoloģiju piegādātājiem) ķēdes koordinācija, kas
ierosina globālus risinājumus dziļai renovācijai un veic enerģijas
pārbūvēt darbus.
6) Nodrošinot augstas kvalitātes standarta kosmētiskās
renovācijas darbus un uzraudzīt reālo enerģijas patēriņu.
7) Ilgtermiņa un pieejams finansējums, kas veidojas no jaukta
publiskā un privātā finansējuma.
Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

Norisinājās informatīvie pasākumi, tostarp “Enerģētikas
dienu” ietvaros.
Darbība nav uzsākta finansējuma trūkuma dēļ.

Norisinājās informatīvie pasākumi, tostarp “Enerģētikas dienu”
ietvaros.
Darbība nav uzsākta finansējuma trūkuma dēļ.

Skat. aktivitāti 9.4.5.
Tika paveikti 154 energoauditi.
Skat. aktivitāti 9.1.6.

Skat. aktivitāti 9.4.5.
2018.gada noslēgtie līgumi par energoauditu veikšanu, būs
izpildīti 2019.gadā 1.ceturksnī. Paveikti 10 energoauditi.
Skat. aktivitāti 9.1.6.

Darbība nav uzsākta finansējuma trūkuma dēļ.

Darbība nav uzsākta finansējuma trūkuma dēļ.

U13.2. Nodrošināt pašvaldības iestāžu ēku renovāciju
2017.-2020.
Energoefektivitātes darbi veikti saskaņā ar Programmas
Investīciju plānu. Plašāka darbība iespējama turpmākajos
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.
2017.-2020.
Darbi veikti saskaņā ar Programmas Investīciju plānu. Darbība
iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta iespējām.
2017.gadā ir apstiprināts 31 projekta iesniegums par
kompleksu energoefektivitātes pasākumu īstenošanu
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai PII.

2017.-2020.

Izstrādāts energosertifikāts VEF Kultūras pilij.

Energoefektivitātes
Investīciju plānu.

darbi

veikti

saskaņā

ar

Programmas

Veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi:
- Rīgas 167.pirmsskolas izglītības iestādē;
- Rīgas 42.pirmsskolas izglītības iestādē;
- Rīgas 79.pirmsskolas izglītības iestādē;
- Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Pūcīte";
- Mežciema pamatskolā;
- Rīgas 145.pirmsskolas izglītības iestādē
- Rīgas 162.pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte";
- Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā.
Darbības nav veiktas.

U13.3. Ieviest energoefektīvu apgaismojumu sabiedriskās ēkās un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
RD ĪD,
2017. – pastāvīgi
2017.gadā RD ĪD uzstādīja fasādes apgaismojumu sekojošām Veikti:
RPA “Rīgas gaisma”
sabiedriskajām ēkām:
- Latvijas Nacionālā teātra fasādes dekoratīvā apgaismojuma
izbūves darbi;
 Latvijas Nacionālais teātris;
- Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Sapņu dārzs"
 Rīgas Teikas vidusskola;
apgaismojuma renovācijas darbi;
 Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola;
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Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
 VEF Kultūras pils.
Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta iespējām.

13.4.1. Atjaunojamo
energoresursu
izmantošanas veicināšana pilsētas
energoapgādei,
t.sk.
izmantojot
saules
enerģiju,
ūdeņraža
tehnoloģijas,
ģeotermālos
energoresursus, biogāzi, biomasu u.c.

14.1.1. Graustu
klasifikācijas
veikšana
nekustamā
īpašuma
nodokļa
administrēšanas vajadzībām

2018.gads
- Rīgas 239.pirmsskola teritorijas apgaismojuma renovācijas
darbi;
- Rīgas 64.vidusskola apgaismes ķermeņu nomaiņas,
elektroinstalācijas un apgaismojuma elementu nomaiņas
darbi.

U13.4. Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu
2017.-2020.
Netiešas aktivitātes, kas ir saistītas ar dalību Eiropas pilsētu
ilgtspējīgas enerģētikas politikas veicināšanas asociācijā
“Energy Cities”.

Netiešas aktivitātes, kas ir saistītas ar dalību Eiropas pilsētu
ilgtspējīgas enerģētikas politikas veicināšanas asociācijā „Energy
Cities”.

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana
U14.1. Revitalizēt degradētās teritorijas un objektus
2017. – pastāvīgi
Lai nodrošinātu efektīvāku iestāžu sadarbības koordinēšanu
graustu sakārtošanas procesā, 2017.gadā:
 izskatīti jautājumi par 477 NĪ objektiem;
 188 graustiem pieņemts lēmums piemērot
paaugstināto NĪN likmi (3%).

Lai nodrošinātu efektīvāku iestāžu sadarbības koordinēšanu
graustu sakārtošanas procesā, 2018.gadā:
⁻
izskatīti jautājumi par 515 NĪ objektiem;
⁻
160 graustiem pieņemts lēmums piemērot paaugstināto
NĪN likmi (3%).

AI

1. Monitorings – regulāra apsekošana.
2. Pasūtīts un saņemts tehniskais atzinums par Rumbulas
apkaimē esošajiem 17 angāriem – zemes kapaņieriem,
tehniskā stāvokļa novērtējums.

1.Monitorings – regulāra apsekošana. Regulāra RD Īpašuma
departamenta informēšana – mēneša atskaišu iesniegšana.
2.Saņemts atzinums par Rīgas pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – darbnīcas ēku tehnisko stāvokli Matīsa ielā 139.

PI
ZI

Graustu klasifikācijas veikšana sadarbībā ar RD.
Sastādīti 368 graustu apsekošanas akti.

Graustu klasifikācijas veikšana sadarbībā ar RD.
Sastādīti 342 graustu apsekošanas akti.

Finansējums tiek piešķirts no kapitālo līdzekļu izlietojuma
programmas “Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības
un
nekustamā
īpašuma
izmantošanas
procesu
nodrošinājums” ar atsevišķu Pilsētas īpašumu komitejas
lēmumu.
Tiek izstrādāti jauni ēku novērtēšanas kritēriji un pakāpeniski
tiek likvidēti visi sabiedrības drošībai apdraudošie grausti ar
mērķi, lai 2020.gadā šādas kategorijas grausti pilsētā vairs
nebūtu.
2017.gadā sagatavoti un pieņemti 12 RD lēmumi par ēku
piespiedu sakārtošanu vai nojaukšanu un 5 RD ĪD lēmumi par
ēku piespiedu sakārtošanu.
2017.gadā kopumā sakārtoti (t.sk. nojaukti) 205 objekti.
Piespiedu izpildes komisijas lēmumu rezultātā sakārtotas
3 teritorijas (2 no ZI puses kā aizvietotājizpilde).
Izsūtīti 89 brīdinājumi, kā rezultātā nojaukti 27 un sakārtoti
37 grausti.

Finansējums tiek piešķirts no kapitālo līdzekļu izlietojuma
programmas “Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un
nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” ar
atsevišķu RD Pilsētas īpašumu komitejas lēmumu.

REA

RD ĪD sadarbībā ar
visām izpilddirekcijām

14.1.2. Pastāvīgu finansējuma avotu graustu
sakārtošanai (fonda) izveide

RD ĪD

2015. – pastāvīgi

14.1.3. Visu graustu ar reālu sabiedriskās
drošības apdraudējumu likvidēšana

RD ĪD

2015.-2020.

14.1.4. Citu graustu skaita samazināšana
(t.sk. vidi degradējošu un pilsētas
ainavu bojājošu)

RD ĪD
ZI

2015. – pastāvīgi
2017. – pastāvīgi

Tiek izstrādāti jauni arvien stingrāki ēku novērtēšanas kritēriji, ar
mērķi nepieļaut sabiedrības drošību apdraudošu graustu
veidošanos un pakāpeniski tiek likvidēti visi sabiedrības drošību
apdraudošie grausti.
2018.gadā sagatavots un pieņemts 31 RD un RD ĪD lēmums par
būvju piespiedu sakārtošanu vai nojaukšanu.
2018.gadā kopumā sakārtoti (t.sk. nojaukti) 207 objekti.
ZI nojaukusi 5 vidi degradējošas būves.
Izsūtīti 85 brīdinājumi, kā rezultātā nojaukti 36 un sakārtoti
33 grausti.
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14.1.5. Pieostas
apkaimju
degradēto
teritoriju revitalizācijas pasākumi

RD PAD,
izpilddirekcijas
PI

ZI
14.2.1. Potenciāli piesārņotu vietu izpēte, lai
noteiktu nepieciešamos sanācijas
pasākumus.
Piesārņotu
vietu
sanācijas programmu izstrādāšana un
sanācijas darbu realizēšana

RD MVD

14.3.1. Noslēgto zemes nomas līgumu
nosacījumu izpildes kontrolēšana

AI

PI

ZI

14.4.1. Pretplūdu
pasākumu
realizācija
Bolderājas apkaimē (Buļļupe, Loču
kanāls),
Vakarbuļļos,
Rītabuļļos,
Trīsciemā un Ķīpsalā

RD PAD

14.4.2. Applūstošo teritoriju aizsargāšana

RD MVD

14.4.3. Novadgrāvju un caurteku tīrīšana,
atjaunošana

AI
PI
ZI
RD MVD

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
ZI nojaukusi 5 vidi degradējošas būves.
2017.-2020.
Buļļupes krasta atpūtas zonas uzturēšana un labiekārtošana.
Buļļupes krasta atpūtas zonas uzturēšana un labiekārtošana:
Bolderājas karjera un piebraucamā ceļa topogrāfiskā plāna
izgatavošana, pārģērbšanās kabīņu un koka sētas remonta darbi,
Bolderājas karjeram piegulošās teritorijas labiekārtojuma
projekta dokumentācijas izstrāde.
2017. – pastāvīgi
Regulāri tiek apsekotas pieostu teritorijas.
Regulāri tiek apsekotas pieostu teritorijas.
U14.2. Nodrošināt piesārņoto teritoriju sanāciju
2017.-2018.
Piesārņojuma apjoma izpētes darbu veikšana aiz Zelta Veikti piesārņojuma savākšanas darbi teritorijā aiz Dzelzceļa
boulinga centra Uzvaras bulvārī. Piesārņotas vietas sanācija muzeja un pie Bolderājas karjera VI kārta.
Bolderājā V kārta. Zunda kanāla apsekošana.
Turpinās rekultivētās atkritumu izgāztuves “Kleisti” monitorings.
Tiek veikts rekultivētās atkritumu izgāztuves “Kleisti”
monitorings.
U14.3. Veicināt ģimeņu dārziņu kvalitatīvu izmantošanu
2017. – pastāvīgi
1. Rumbulas, Dārziņu un Šķirotavas apkaimju noslēgto 1. Rumbulas, Dārziņu un Šķirotavas apkaimju noslēgto
mazdārziņu nomas līgumu kontrole, līgumu sagatavošana mazdārziņu nomas līgumu kontrole, līgumu sagatavošana un
un noslēgšana (11 mazdārziņu biedrības).
noslēgšana (10 mazdārziņu biedrības).
2. Papildus noslēgti 7 zemes nomas līgumi par sakņu dārzu 2. Papildus noslēgti 7 zemes nomas līgumi par sakņu dārzu
lietošanu.
lietošanu.
Kontrolēti 1178 individuālie pagaidu zemes nomas līgumi par
Kontrolēti 1048 individuālie pagaidu zemes nomas līgumi par
ģimenes dārziņiem, 12biedrības un 3 citu pagaidu zemes nomas
ģimenes dārziņiem, 11 biedrības un 3 citu pagaidu zemes
līgumu nosacījumu izpildi.
nomas līgumu nosacījumu izpildi.
Izpildes termiņš
vai periods

Kontrolēta 564 mazdārziņu un 204 cita veida pagaidu zemes
nomas līgumu nosacījumu izpilde.
U14.4. Veikt preventīvus pasākumus plūdu risku mazināšanai
2017.-2022.
Veikta priekšizpēte plūdu risku novēršanai Bolderājā Lielās
ielas apkārtnē un izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.
Turpinās būvprojekta izstrāde.

2017.-2018.

2017.-2018.,
pastāvīgi

Spilves poldera sūkņu stacijā ir veikti elektroinstalācijas
uzlabošanas un remontdarbi. Spilves poldera sūkņu stacijas
sūkņa OPV2500-4,2 remonts.
Sadarbība ar RD MVD Dārziņu apkaimē.
Nav pieejams finansējums.
Darbība nenotika finansiālu apsvērumu dēļ.
Nepietiekamā finansējuma dēļ darbs tiek veikts tikai vietās,
kur veidojas avārijas situācijas. Budžeta ietvaros iztīrīti grāvji
Dārziņos 400 m garumā. Lāčupītes gultnes tīrīšana un
padziļināšana posmā no Mazlēpju ielas caurtekas, 20 m pirms
caurtekas, līdz pieslēgumam cauruļvadam. Meliorācijas
novadgrāvju tīrīšana posmā no Jaunciema gatves līdz

Kontrolēta 448 mazdārziņu un 188 cita veida pagaidu zemes
nomas līgumu nosacījumu izpilde.
Tika turpināta plūdu risku novēršanas pasākumu Bolderājā Lielās
ielas apkārtnē būvprojekta izstrāde, ko plānots pabeigt
2019.gadā.
Tika uzsākta ERAF līdzfinansēta projekta “Bolderājas pretplūdu
pasākumi” īstenošana, kura ietvaros līdz 2021.gadam plānots
uzbūvēt pretplūdu aizsargdambi gar Buļļupi posmā no Grants
ielas līdz Kapteiņu ielai.
Veikts divu sūkņu remonts. Spilves poldera sūkņu stacijā veikti
atjaunošanas izpētes darbi, aizsargrestu nomaiņa un
elektroinstalācijas remonts.
Sadarbība ar RD MVD Dārziņu apkaimē.
Nav pieejams finansējums.
Darbība nenotika finansiālu apsvērumu dēļ.
Nepietiekamā finansējuma dēļ darbs tiek veikts tikai vietās, kur
veidojas avārijas situācijas. Budžeta ietvaros iztīrīti grāvji 540 m
garumā. Veikta caurtekas tīrīšana Šmerļupītē zem Pakalniešu
ielas, daļēja grāvju atjaunošana Beberbeķos, Krotes ielā un
Beberbeķu 9.līnijā.
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RD SD

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Lapsukalna ielai. Meliorācijas novadgrāvju tīrīšana posmā
starp Krūzes ielu, Liepājas ielu un K.Ulmaņa gatvi. Meliorācijas
novadgrāvja tīrīšana Kvadrāta ielas posmā starp Maskavas
ielu un Daugavas upi.
Tiek veikta regulāra caurteku zem ielām tīrīšana (2 161 m).
Tiek veikta regulāra caurteku zem ielām tīrīšana (2 161 m).
U14.5. Nodrošināt efektīvu kapsētu apsaimniekošanu
2017.-2018.,
Nozāģēti 120 sausie un bojātie koki.
2018.gadā nozāģēti 200 sausie un bojātie koki.
pastāvīgi
Sakopjot ārpus kapavietām esošās teritorijas, tika izvesti Sakopjot ārpus kapavietām esošās teritorijas, tika izvesti 85 600
80 755 m³ atkritumu.
m³ atkritumu.

Izpildes termiņš
vai periods

14.5.1 Sauso un bojāto koku zāģēšana, ārpus
kapavietām esošās teritorijas kopšana
un savlaicīgas atkritumu izvešanas
nodrošināšana
14.5.2. Kapsētu teritoriju labiekārtošana
jaunu apbedījumu vietu ierādīšanai un
kolumbāriju izveidošanai

RD MVD

RD MVD

2017.-2018.,
pastāvīgi

14.5.3. Kapsētas konteineru uzstādīšana zaļo
atkritumu savākšanai un apmeklētāju
informēšana par atkritumu šķirošanu

RD MVD

2017.-2018.,
pastāvīgi

Kapsētu teritorijās sagatavotas un ierādītas 1 274 jaunas
apbedījumu vietas.
II Meža kapsētas kolumbārijā no 288 izbūvētajām ligzdām –
nišām,
ierādītas 59 nišas.
I Meža kapsētā un Raiņa kapsētā pie ieejas uzstādīti
konteineri papīra un plastmasas atkritumu šķirošanai.

Kapsētu teritorijās sagatavotas un ierādītas 1 122 jaunas
apbedījumu vietas.
II Meža kapsētas kolumbārijā ierādīta 41 niša.

Uzstādīti konteineri papīra un plastmasas atkritumu šķirošanai I
Meža kapsētā un Raiņa kapsētā pie ieejas.

RV15 Laba vides kvalitāte
U15.1. Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas, apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu (t.sk. ūdensmalas)
15.1.1. Parku, pagalmu u.c. labiekārtojums
RD MVD
2017.-2019.
Infrastruktūras atjaunošana Uzvaras parkā, Kobes dārzā, Veikts Zaļā veloceliņa remonts Mārupītes parkā.
(rotaļlaukumi, soliņi u.c.)
Arkādijas parkā, Pilsoņu-Ventspils ielas skvērā, Hanzas, Parku infrastruktūras atjaunošana - gājēju celiņu atjaunošana
Melngaiļa, Strēlnieku ielas skvērā, Viesturdārzā un Vērmanes Kanālmalas apstādījumos, Esplanādē, Kronvalda parkā, Vērmanes
dārzā.
dārzā, atbalsta sienu atjaunošana Dzegužkalnā.
Rīgas pilsētas kanālmalā uzstādītas 15 koka stumbra
aizsargsētiņas pret kanālā mītošo bebru postījumiem.
AI
1. Metu konkurss Maskavas dārzam, noslēdzies bez rezultāta. 1.Izveidoti 3 rotaļu sporta laukumi Dārziņu, Dārzciema un
Ķengaraga apkaimēs.
2. Saņemts aiboristu slēdziens par Maskavas dārza kokiem.
2.Apgleznota Kārļa Zāles memoriālās ēkas fasādes siena ar skatu
uz Sateklas ielu.
3.Veikta Ģertrūdes ielas tuneļa augstvērtīga mākslinieciska
izkrāsošana - apgleznošana.
PI
Tiek veikti PI apsaimniekošanā esošo bērnu rotaļlaukumu Tiek veikti PI apsaimniekošanā esošo bērnu rotaļlaukumu ierīču
ierīču un aprīkojuma atjaunošanas darbi.
un aprīkojuma atjaunošanas darbi.
ZI
Uzturēti un apsaimniekoti 19 bērnu rotaļlaukumi.
Uzturēti un apsaimniekoti 20 bērnu rotaļlaukumi.
SIA “Rīgas meži”
Pastāvīgi atjaunotas un uzturētas parku arhitektūras mazās Pastāvīgi atjaunotas un uzturētas parku arhitektūras mazās
formas, bērnu rotaļlaukumu apsaimniekošana.
formas, rotaļu laukumu apsaimniekošana.
Dzegužkalna parks – bērnu rotaļlaukumu izveide – veic RD Ķengaraga parks -rotaļu laukumu izveide – veic RD Austrumu
MVD.
izpilddirekcija
Ēbelmuižas parks – bērnu rotaļlaukuma un vingrošanas Brasas skvērs – rotaļu laukuma izveide – veic RD Ziemeļu
laukuma izveide – veic RD MVD.
izpilddirekcija
15.1.2. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
SIA “Rīgas meži”
2017.-2019.
Strazdumuižas parka apsaimniekošana saskaņā ar dabas Strazdumuižas parka apsaimniekošana saskaņā ar dabas
(ĪADT)
labiekārtošana
un
aizsardzības plāniem.
aizsardzības plāniem.
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Izpildes termiņš
vai periods

apsaimniekošana saskaņā ar dabas
aizsardzības plāniem

RD MVD

RD PAD

15.1.3. Jauna dabas aizsardzības
izstrāde DP “Piejūra”

plāna

RD MVD sadarbībā ar
Dabas aizsardzības
pārvaldi un citām
pašvaldībām

2017.-2018.

15.1.4. Dabas parku labiekārtošana saskaņā
ar dabas aizsardzības plāniem

SIA “Rīgas meži”

2017. – pastāvīgi

15.1.5. Jaunu un videi draudzīgu apstādījumu
uzturēšanas tehnoloģiju ieviešana
15.1.6. Apstādījumu kopšanas mehanizācijas
līmeņa uzlabošana
15.1.7. Apsaimniekojamajās
teritorijās
augošo dižkoku, dendroloģiski vērtīgo
koku monitorings un kvalitatīva
kopšana,
nodrošinot
regulāru
periodisko
piebarošanu
ar
agrotehniski
atbilstošām
un
inovatīvām metodēm

SIA “Rīgas meži”

2017. – pastāvīgi

SIA “Rīgas meži”

2017. – pastāvīgi

SIA “Rīgas meži”

2017. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Dabas lieguma “Cenas tīrelis” purva laipu uzturēšanas darbi Dabas lieguma “Cenas tīrelis” purva laipu uzturēšanas darbi veikti
veikti saskaņā ar dabas aizsardzības plānu – nomainīti bojātie saskaņā ar dabas aizsardzības plānu - nomainīti bojātie dēļi 48
dēļi 36 m posmā, atjaunots no apaļkokiem kara ceļa metru posmā.
fragments 30 m garā posmā, nomainīti 4 soliņi, atjaunoti 2
galdi, nomainīti 4 lielie un 6 mazie informatīvie plakāti.
Tika veikta pļavu pļaušana, krūmu un invazīvo sugu Tiek veikta pļavu pļaušana, krūmu un invazīvo sugu ierobežošana
ierobežošana un mikrolieguma apsaimniekošana (Spilves un mikrolieguma apsaimniekošana (Spilves pļavās).
Veikta aizsargājamo koku (ĪADT kategorija) sakopšana – 16. gab.
pļavās).
Veikta aizsargājamo koku (ĪADT kategorija) sakopšana – 25 Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT
(DP “Piejūra”, dabas liegumi “Jaunciems”, Vecdaugava”)
gab.
Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT labiekārtojums, t.i., takas, laipas, informatīvie stendi, robežzīmes,
(DP “Piejūra”, dabas liegumi “Jaunciems” un Vecdaugava”) atkritumu urnas, putnu novērošanas tornis, aploki.
labiekārtojums – takas, laipas, informatīvie stendi, Veikta Kokneses prospekta mikrolieguma sakopšana, t.sk. 39
robežzīmes, atkritumu urnas. Putnu novērošanas torņa aizsargāmie koki.
kapitālais remonts un izziņu takas koka laipas atjaunošana DP
“Piejūra” dabas lieguma zonā “Daugavgrīva”, aploka
remonts/izbūve dabas liegumā “Vecdaugava”.
Koku novērtējumi Kokneses prospekta un Strazdumuižas
mikroliegumos.
RDPAD realizēja ERAF projektu ““Antropogēno slodzi mazinošas
infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra”
(Natura 2000 vieta)” un turpinās darbs Eiropas Komisijas LIFE
programmas
atbalstīta
projekta
LIFE15NAT/LV/000900
„Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (NATURA
2000 vieta) (LIFE CoHaBit)” ietvaros.
Dabas aizsardzības pārvalde Dabas skaitīšanas ietvaros veica Eiropas Komisijas LIFE programmas atbalstīta projekta
biotopu kartēšanu.
LIFE15NAT/LV/000900 „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas
parkā „Piejūra” (NATURA 2000 vieta) (LIFE CoHaBit)” ietvaros
Dabas aizsardzības pārvalde izstrādā/ uzrauga dabas aizsardzības
plāna izstrādi.
Ierīkoto atpūtas vietu un taku uzturēšanas un atjaunošanas Ierīkoto atpūtas vietu un taku uzturēšanas un atjaunošanas darbi
darbi veikti saskaņā ar dabas aizsardzības plānu – DP veikti saskaņā ar dabas aizsardzības plānu- Beberbeķu dabas
“Beberbeķi” regulāri vākti atkritumi un nomainīts 1 lielais parkā regulāri vākti atkritumi.
informatīvais stends.
Apstādījumu kopšanā un uzturēšanā izmantota atbilstoša
tehnika un ievērotas agrotehniskās prasības.
Teritoriju apsaimniekošanai iegādātas jaunas tehnikas
vienības.
Izveidots mežu teritorijās augošo dižkoku reģistrs, lai
nodrošinātu to aizsardzību. Koku monitorings ir nepietiekams,
kas daļēji ir RD MVD kompetences jautājums.
Aizsargājamo koku monitorings ir Būvvaldes kompetencē.
Apstādījumos augošie koki tiek regulāri kopti.

Apstādījumu kopšanā un uzturēšanā izmantota atbilstoša tehnika
un ievērotas agrotehniskās prasības.
Teritoriju apsaimniekošanai iegādātas jaunas tehnikas vienības.
Izveidots mežu teritorijās augošo dižkoku reģistrs, lai nodrošinātu
to aizsardzību. Koku monitorings nepietiekams, kas daļēji ir RD
MVD kompetences jautājums. Aizsargājamo koku monitorings ir
Būvvaldes kompetence. Apstādījumos augošie koki tiek regulāri
kopti.
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Izpildes raksturojums

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

15.1.8. Periodiska dekoratīvo stādījumu un to
elementu (ziemciešu dobes, krūmu
grupas, dzīvžogi) atjaunošana
15.1.9. Nodrošināt apstādījumu teritorijas un
ar tām saistīto labiekārtošanas,
aktīvās atpūtas un rekreācijas zonu un
elementu savlaicīgu kopšanu un
uzturēšanu
15.1.10. Informācijas sistēmas par Rīgas
pilsētas parkiem izveidošana
15.1.11. Rīgas pilsētas kultūras un atpūtas
zonas “Mežaparks” apsaimniekošana

SIA “Rīgas meži”

Izpildes termiņš
vai periods
2017. – pastāvīgi

SIA “Rīgas meži”

2017. – pastāvīgi

Pastāvīgs darbs.

Pastāvīgs darbs.

RD MVD

2017.– pastāvīgi

Šobrīd nav plānots veikt šādu pasākumu.

Šobrīd nav plānots veikt šādu pasākumu.

RD sadarbībā ar
SIA “Rīgas meži”

2017.– pastāvīgi

Pastāvīgs darbs. Notiek estrādes rekonstrukcijas
Demontēta ēka Kokneses prospektā 46.

15.1.12. Mežaparka turpmākās attīstības
nodrošināšana – lokālplānojuma
realizācija

RD

2016.–2020.

15.1.13. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana
un pilnveidošana

SIA “Rīgas meži”

2017. – pastāvīgi

Pastāvīgs darbs. Notiek estrādes pārbūves darbi, kuru
ietvaros parkā tiek izveidoti jauni celiņi. Liela parka daļa
apmeklētājiem ir slēgta.
20.04.2017. tika parakstīts līgums par Mežaparka Lielās
estrādes pārbūvi. Tas paredz skatītāju zonas un estrādes
pielāgošanu 2018.gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētkiem. Paralēli estrādes izbūves darbiem, tiks
izbūvēta svētku nodrošināšanai nepieciešamā infrastruktūra.
31.10.2017. virs Mežaparka Lielās estrādes jaunā skatītāju
lauka būves tika pacelts spāru vainags.
Ziemassvētku kauju piemiņas vietas kompleksa uzturēšanas
darbi, atjaunoti ierakumu malu stiprinājumi ar dēļu un
apaļkoku klājumu 40 m, veikta zemnīcas jumta atjaunošana
(dēļu, hidroizolācijas un apaļkoku nomaiņa pilnībā), zemnīcas
grīdas atjaunošana ar apaļkoku klucīšiem.
Mežzinātņu doktora Eižena Ostvalda piemiņas akmeņa
apkārtnē nopļauta zāle un krūmi, kā arī piemineklis
apstrādāts ar pretsūnu līdzekli.
1. Mazjumpravmuižas dzirnavu ēkas drupās veikts
arheoloģiskais pētījums (finansē Valsts kultūrkapitāla
fonds).
2. Dzirnakmens novietošana Mazjumpravmuižā pie dzirnavu
ēkas drupām.
3. Enkura – vides objekta uzstādīšana Daugavmalas
promenādē.
4. Strūklakas uzstādīšana dīķī pie dzirnavu ēkas drupām.
5. Ielu norāžu (4 gab.) uzstādīšana bijušajā 11.novembra
krastmalā (tagad Ģenerāļa Radziņa krastmala, RD lēmums
Nr.186) posmā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam.
6. Nojume – jumta izbūve virs dzirnavu ēkas drupām
Mazjumpravmuižā.
Sagatavota projekta ideja par Mangaļsalas krasta bateriju
izveidošanu par tūrisma objektu, līdzekļi projekta
izstrādāšanai un realizācijai netiek piešķirti.
Vēsturisko parku uzturēšana.

AI

ZI

RD MVD

Budžeta plāna
atjaunošana.

2017.gads
ietvaros stādījumu

un

to

elementu

2018.gads
Budžeta plāna ietvaros stādījumu un to elementu atjaunošana.

Ekspluatācijā nodots Mežaparka Lielās estrādes
atjaunošanas posms - jauna skatītāju laukuma izbūve.

darbi.

pirmais

Ziemassvētku kauju piemiņas vietas kompleksa uzturēšanas
darbi, atjaunoti ierakumu malu stiprinājumi ar klūgu pinumu,
nomainīti bojātie dēļi un apaļkoki 50 metri garā posmā, veikta
vienas zemnīcas jumta atjaunošana (dēļu, hidroizolācijas un
apaļkoku nomaiņa pilnībā), iestikloti izsistie logi, nopļauta zāle un
krūmi.
1. Mazjumpravmuižas saimniecības ēkas drupās veikts
arheoloģiskais pētījums (finansē Valsts kultūrkapitāla fonds).
2. Mazjumpravmuižas dzirnavu ēkai veikti iekšējie apdares darbi,
ielikta klinkera grīda, logi un durvis, ierīkots iekšējais
apgaismojums.
3. Pie dzirnavu ēkas Ierīkota video novērošana un pievienota
trauksmes poga.
4. Iegādāti vēsturiskie dzirnavu mehānismi dzirnavu ēkai.
5. Izstrādāti divi Mazjumpravmuižas dzirnavu ēkai piegulošās
teritorijas labiekārtojuma projekti.

Sagatavota projekta ideja par Mangaļsalas krasta bateriju
izveidošanu par tūrisma objektu, līdzekļi projekta izstrādāšanai
un realizācijai netiek piešķirti.
Vēsturisko parku uzturēšana, tai skaitā aizsardzība un
izmantošana sabiedrības interesēs un ekoloģiskās un ainaviskās

251

Pasākumi, aktivitātes
15.1.14. Vides kvalitātes uzlabošana

Atbildīgie izpildītāji
SIA “Rīgas meži”
PI
ZI

Izpildes termiņš
vai periods
2017.-2019.

RD MVD

AI

Izpildes raksturojums
2017.gads
Pastāvīgs darbs.
Pastāvīgi.
Juglas promenādē izbūvēts gājēju celiņš, vainagoti koki un
pabeigta apgaismojuma ierīkošana.
Tiek veikta regulāra ĪADT kopšana, rekultivētās atkritumu
izgāztuves “Kleisti” monitorings. Veikta dīķa M.Ķempes ielā
tīrīšana, Daugavas un Ķīšezera izpēte bīstamu zemūdens
priekšmetu identificēšanai. Veikti Zunda kanāla batimetriskie
mērījumi. Nopļautas niedres Bieķengrāvī.

2017. – pastāvīgi

1. Jauns spēļu laukums Dārziņos.
2. Ūdens
ņemšanas
vieta
Daugavas
ugunsdzēsējiem Dārziņos, Daugavmalas ielā.

krastmalā

15.1.15. SIA
“Rīgas
meži”
meža
apsaimniekošanas
plāna
aktualizēšana un īstenošana
15.1.16. Mežu iedalīšana funkcionālajās zonās
atkarībā no rekreatīvās slodzes un
pieļaujamās darbības noteikšana
katrā zonā

SIA “Rīgas meži”

2017.-2018.

Izstrādāti un apstiprināti meža apsaimniekošanas plāni 2017.2026.gadam Gaujas, Daugavas un Tīreļu mežniecībām.

SIA “Rīgas meži”

2017.-2020.

Izstrādāts un apstiprināts Mežaparka apsaimniekošanas
plāns.

15.1.17. Apkopot informāciju par Rīgas
pilsētas
pašvaldības
īpašumā
esošajiem, bet SIA “Rīgas meži”
apsaimniekošanā
nenodotajiem
mežiem, nodot tos apsaimniekošanā
SIA “Rīgas meži”

RD MVD, RD ĪD

2017.-2019.

2017.gadā grozījumi līgumā nav bijuši. 2018.gadā plānots
gatavot grozījumus līguma pielikumā, lai atjaunotu īpašumu
aktuālos saraksta kadastra apzīmējumus. 2017.gadā ir
pārskatīts Rīgas pilsētas pašvaldībā esošo mežu saraksts,
precizējot platības un kadastra apzīmējumus.
Tiek apkopota informācija par SIA “Rīgas meži” nenodotajiem
mežiem.

15.1.18. Normatīvo aktu prasībām atbilstošu
peldvietu izveidošana

AI

2017.-2018.

PI
ZI

2017. – pastāvīgi

Esošā peldvieta “Rumbula” tiek uzturēta atbilstoši
piešķirtajam finansējumam. 2017.gadā jaunas peldvietas nav
ierīkotas.
Turpinās peldvietu labiekārtošana atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
Ir projekta ideja par jaunas peldvietas (arī neredzīgajiem)
ierīkošanu Juglas ezerā pie Strazdumuižas. Līdzekļi projekta
izstrādei un realizācijai nav piešķirti.
Veiktas Vecāķu peldvietas peldūdens kvalitātes piecas

2018.gads
kvalitātes paaugstināšana.
Pastāvīgs darbs.
Pastāvīgi.
Juglas promenādes apsaimniekošana.
Izzāģēti vecie koki gar Juglas krastu no Brīvības gatves līdz
Murjāņu ielai un Čiekurkalna 4. šķērslīnijā.
Tiek veikta regulāra ĪADT un Rīgas pilsētas īpašumā esošo mežu
kopšana.
Tiek veikts rekultivētās atkritumu izgāztuves “Kleisti”
monitorings.

1.Regulāri vasaras mēnešos tiek veikts Daugavas peldūdens
kvalitātes monitorings.
2.Zirņu pussalas labiekārtošana, ir saņemti divi atzinumi par
potenciālu jaunu peldvietas iekārtošanu – vides novērtējums.
Pastāvīgs darbs.

Izstrādāts un RD apstiprināts Meža apsaimniekošanas plāns
“Rīgas pašvaldības meži Rīgas pilsētas teritorijā”. Anniņmuižas,
Šmerļa un Biķernieku meža masīvos, gar Jūrmalas veloceliņu, pie
Babītes pilskalna un Mežaparkā veikta pameža kopšana – kopā
99 ha. Sociālajām vajadzībām izsniegta malka 329 m3. Pabeigtas
kopšanas un izlases cirtes Biķernieku meža dienvidu daļā, tajā
skaitā atjaunoti gājēju celiņi ar segumu 3.4 km un uzstādītas 3
iebraukšanu mežā ierobežojošas barjeras. Biķernieku mežā
izveidotajos atvērumos iestādīti 17 000 priežu stādi.
SIA “Rīgas meži” apsaimniekošanā nodoti papildus zemesgabali,
kas ir meža zemes Meža likuma izpratnē saskaņā ar Rīgas domes
19.12.2018. lēmumu Nr.1867 “Par grozījumu Rīgas pilsētas
pašvaldības un SIA “Rīgas meži” 28.10.2014. Mežu un meža
zemju Rīgā un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas līgumā Nr.RD-14-595-lī”.
Esošā peldvieta “Rumbula” tiek uzturēta atbilstoši piešķirtajam
finansējumam, 2019.gadā peldvieta tiks paplašināta.
Peldvietai ‘’ Rumbula’’ ir piešķirts nacionālās peldvietas kvalitātes
sertifikāts.
Turpinās peldvietu labiekārtošana atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
Veiktas Vecāķu un Juglas ezera peldvietas peldūdens kvalitātes
15 laboratoriskās pārbaudes.
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Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

15.1.19. Juglas ezera krasta attīrīšana,
peldvietas un aktīvās atpūtas zonas
izveide pie Strazdumuižas
15.1.20. Ūdenstilpju krastu infrastruktūras
attīstīšana un labiekārtošana

ZI

2017.-2021.

AI

2017. – pastāvīgi

PI

ZI

RD MVD
15.1.21. Dažādu
projektu
atbalstīšana
akvatorijās (ūdens slēpošanas trases,
peldmājas,
mājlaivas,
peldošās
kafejnīcas, akvaparki u.c.)

RD MVD
(sadarbībā ar
RD SD, RD ĪD)

2017.-2018.

15.1.22. Pašvaldības
īpašumā
esošo
apstādījumu teritoriju un objektu
(t.sk. ielu un pašvaldības izglītības
iestāžu teritorijas) apsekošana un
izvērtēšana

RD MVD

2017.-2019.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
laboratoriskās pārbaudes.
Ir projekta ideja par jaunas peldvietas (arī neredzīgajiem) Ir projekta ideja par jaunas peldvietas (arī neredzīgajiem)
ierīkošanu Juglas ezerā pie Strazdumuižas. Līdzekļi projekta ierīkošanu Juglas ezerā pie Strazdumuižas. Līdzekļi projekta
izstrādei un realizācijai nav piešķirti.
izstrādei un realizācijai nav piešķirti.
1. Nodrošināta
pastāvīga
apsaimniekošana
esošai 1.Nodrošināta pastāvīga apsaimniekošana esošai Daugavmalas
Daugavmalas promenādei, kopā 5,35 km garumā.
promenādei, kopā 5,38 km garumā.
2. Papildus izbūvēta labiekārtota promenāde gājējiem un 2. Katru sezonu uzstādītas bio tualetes cilvēkiem ar īpašām
velobraucējiem – esošā veloceliņa turpinājums Ķengarags vajadzībām peldvietā “Rumbula”.
– Rumbula 718 m garumā, virzienā uz Dārziņiem.
3. Ir sakopta Dārziņu apkaimes Daugavas krasta mala – izcirsti
3. Bio tualetes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām peldvietā krūmi un koki.
“Rumbula”.
4. Daugavmalas promenādē ierīkoti 4 soli, 2 veloturētāji un
4 atkritumu urnas.
Labiekārtota Kleistu ielas atpūtas zonas piegulošā teritorija –
Labiekārtota Bolderājas karjeram piegulošā teritorija –
ierīkotas vingrošanas iekārtas un bērnu rotaļu konstrukcijas.
ierīkotas peldvietas, piknika vietas, pārģērbšanās kabīnes,
Kāpas norobežojošās atbalsta sienas renovācija Vakarbuļļu
gājēju celiņi, volejbola laukums un bērnu rotaļu konstrukcijas.
peldvietā.
Pastāvīgi tiek apsaimniekotas 6 atpūtas vietas pie Pastāvīgi tiek apsaimniekotas 6 atpūtas vietas pie ūdenstilpēm
ūdenstilpnēm Vecāķos, pie Dambjpurva, Bābelīša un Juglas Vecāķos, pie Dambjpurva, Bābelīša un Juglas ezeriem, Velnezera
ezeriem, Velnezera un Gaiļezera.
un Gaiļezera.
Izlīdzināts Velnezera krasta izskalojums.
Veikta Juglas ezera un tā krasta virszemes ūdens piesārņotības
Atbalsta sienas pagarinājuma izbūve Vecāķos.
izcelsmes izpēte.
Izbūvēts betona bruģakmens segums pie tenisa galdiem pie Uzstādīti piknika galdi ar soliem pie Dambjpurva ezera 3 un pie
Dambjpurva un Bābelīša ezeriem.
Bābelīša 3
Veikta Bābelīša ezera krastam piegulošās teritorijas grunts un Melnzemes kārtas uzbēršana pie Bābelīša ezera.
virszemes ūdens izpēte un analītiskā pārbaude laboratorijā.
Veikti Juglas kanāla (pie Vidzemes alejas) tīrīšanas un Veikti Juglas kanāla krastmalas garantijas remontdarbi un
krastmalas labiekārtošanas darbi.
piestātnes rekonstrukcijas projekta izstrāde Juglas ezerā.
Veikti tehniskā risinājuma projekta izstrāde un kuģošanas Veikts piestātnes remonts Baltezera – Juglas kanālā.
līdzekļu piestātnes remontdarbi Juglas – Baltezera kanālā,
kuģošanas līdzekļu piestātnes Juglas ezerā (t.sk. piestātnes
ezerā zemūdens daļas) apsekošanas darbi un remontdarbu
izmaksu noteikšana.
Aizsargājamo koku apsekošana un kopšana – sakopti 25 gab.
Tiek veikta pļavu pļaušana, krūmu un invazīvo sugu
Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT ierobežošana, mikrolieguma apsaimniekošana (Spilves pļavās).
(DP “Piejūra”, dabas liegumi “Jaunciems” un “Vecdaugava”) Veikta aizsargājamo koku (ĪADT kategorija) apsekošana un
labiekārtojums. Tiek veikta pļavu pļaušana, krūmu un invazīvo sakopšana – 16. gab.
sugu ierobežošana, mikrolieguma apsaimniekošana Spilves Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT
pļavās.
(DP “Piejūra”, dabas liegumi “Jaunciems”, Vecdaugava”)
Koku novērtējumi Kokneses prospekta un Strazdumuižas labiekārtojums, t.i., takas, laipas, informatīvie stendi, robežzīmes,
atkritumu urnas, putnu novērošanas tornis, aploki.
mikroliegumos.
Ielu un pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās esošo koku Veikta Kokneses prospekta mikrolieguma apsekošana un
sakopšana.
apsekošana, zāģēšana un vainagu kopšana.
Veikta ielu apstādījumu koku inventarizācija Vecrīgā, Ganu, Koku novērtējums Vērmanes dārzā un bioloģiskās daudzveidības
Ierēdņu, Kazarmu, Kukšu, Lenču, Muitas, Plēnes, Rūpnīcas, izpēte Mārupītes parka izveidei.
Sakaru, Silciema, Skolas, Tallinas, Ģertrūdes un Vidus ielās un Ielu un pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās esošo koku
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Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes raksturojums

Izpildes termiņš
vai periods

2017.gads
Imantas 15.līnijā.

2018.gads
apsekošana, zāģēšana un vainagu kopšana.
Veikta ielu apstādījumu koku inventarizācija Aizsaules,
Anniņmuižas bulvārī, Anniņmuižas ielā, Austuves, Bērzaunes,
Brīvības gatvē, Buļļu, Cēsu, Āgenskalna, Gaujas, Duntes, Eksporta,
Ērgļu, Finiera, Flotes, Daugavmalas promenādē, Rostokas,
Parādes, Meldru, Lubānas, Lēdmanes, Laivu, Ķengaraga,
Jēzusbaznīcas, Jūrmalas gatvē, Kartupeļu, Kooperatīva,
Stāmerienas u.c.
Tikšanās Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju un Latvijas
Restorānu biedrību, lai risinātu jautājumus par grozījumu
veikšanu Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 198 “Par
kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”, lai
vienkāršotu vasaras kafejnīcu saskaņošanas procedūru. Sarunu
rezultātā tika veikti Būvvaldes ierosināti grozījumi Rīgas domes
saistošajos noteikumos Nr. 198, vienkāršojot vasaras kafejnīcu
saskaņošanas kārtību.
Dalība Rīgas pilsētas zemes komisijā.
Detālplānojumu izstrāde pašvaldībai piederošajās teritorijās.
Darbību uzsākšanai nepieciešami jaunie Rīgas teritorijas
plānojuma līdz 2030.gadam dokumenti.

Būvvalde
(sadarbībā ar RD
MVD, PI, AI, ZI)

2017. – pastāvīgi

Darbs pie normatīvu grozījumu sagatavošanas, lai uzlabotu
vasaras kafejnīcu būvprocesu. Dalība Rīgas pilsētas zemes
komisijā. Detālplānojumu izstrāde pašvaldībai piederošajās
teritorijās.

AI
(sadarbībā ar RD ĪD,
RD MVD)
AI
(sadarbībā ar RD ĪD)

2017.-2020.

Sarunas ar RD PAD par jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz
2030.gadam apstiprināšanu.

2017.-2020.

Ierīkots bērnu rotaļlaukums un vingrošanas laukums dažādām
sporta aktivitātēm.

Netiek īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

RD ĪD

2017.-2020.

Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta iespējām.

15.1.26. Kultūras
un
atpūtas
parka
“Mežaparks” attīstība
15.1.27. Parku revitalizācija (Dzegužkalna
atpūtas parks, Anniņmuižas parka
izveide, Viesturdārza, Jaunatnes dārza
revitalizācija)

SIA “Rīgas meži”

2017. – pastāvīgi

2017.gadā darbība nenotika ierobežotā finansējuma dēļ.
Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas
pašvaldības budžeta iespējām.
Estrādes pārbūves darbi.

SIA “Rīgas meži”

2017.-2020.

Dzegužkalna estrādes pārbūves darbi un Māras dīķa
apgaismojuma darbi pabeigti - tiek veikti Mārupītes krasta
slīpuma stiprinājumi un atbilstoši iedalītajam finansējumam
veikta celiņu seguma atjaunošana.

15.2.1. Zemes un citu dabas resursu
ilgtspējīgas
izmantošanas
un
bioloģiskās
daudzveidības
stimulēšana,
pielietojot
vidi
saudzējošas tehnoloģijas

RD MVD

SIA “Rīgas meži” apsaimniekojamo teritoriju, kas iekļaujas
Rīgas pilsētas ielu pārbūves projektos, ietvju seguma maiņa
un labiekārtojums – darbus veica RD SD.
Dzegužkalna estrāde – pārbūve – darbus veica SIA “Rīgas
meži”.
Māras dīķa apstādījumi – apgaismojuma nomaiņa – veica RPA
“Rīgas gaisma”.
Arkādijas parks – daļas celiņu segumu atjaunošana, Mārupītes
krasta stiprināšana – veica RD MVD.
U15.2. Saglabāt bioloģisko daudzveidību
2017.-2018.
Bioloģiski vērtīgo zālāju uzturēšana ĪADT (DP “Piejūra”, dabas
liegumi “Vecdaugava” un “Jaunciems”) – nopļauti 22,7 ha
bioloģiski vērtīgie zālāji, kas pieteikti Lauku atbalsta dienesta
(LAD) maksājumiem.
2017.gadā Juglas ezerā tika ielaisti 24 500 zandartu mazuļi un
Jumpravmuižas dīķī 500 karpu mazuļi, kā arī ar LR ZM Zivju
fonda atbalstu tika īstenots projekts par 15 000 vimbu mazuļu

15.1.23. Krīdenera dambja un tā turpinājuma
līdz Daugavas krastmalai attīstība
15.1.24. Skvēra Rīgas centrā starp ēkām
Tērbatas ielā 30 un Brīvības ielā 124
labiekārtošana
15.1.25. Dailes teātra skvēra labiekārtošana

Estrādes rekonstrukcijas darbi.

Bioloģiski vērtīgo zālāju uzturēšana ĪADT (DP “Piejūra”, dabas
liegumi “Vecdaugava” un “Jaunciems”) - nopļauti 85,19 ha, no
kuriem pieteikti Lauku atbalsta dienesta (LAD) maksājumiem
39,30 ha, t.sk., 33,65 ha bioloģiski vērtīgie zālāji.
2018.gadā Daugavā tika ielaisti 1 900 000 nēģu kāpuri un 15 000
ceļotājsīgu mazuļi, Mārupītē - 100 000 nēģu kāpuri.
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Izpildes termiņš
vai periods

AI

15.2.2. Ierobežot invazīvās sugas – Sosnovska
latvāņa izplatību

ZI

2017. – pastāvīgi

RD MVD sadarbībā ar
izpilddirekcijām un
Administratīvo
inspekciju
AI
PI

2017. – pastāvīgi

15.3.1. Tādu virszemes ūdens izmantošanas
projektu atbalstīšana, kuri nerada
apdraudējumu ūdens kvalitātei vai
ūdens resursiem

AI
PI
RD MVD

15.3.2. Mazo upīšu gultņu
atbilstoša tīrīšana

RD MVD

un

krastu

AI

15.3.3. Novadgrāvju un caurteku tīrīšana

PI
RD MVD

AI

Izpildes raksturojums
2017.gads
ielaišanu Daugavā.
Teritorija ap Mazjumpravmuižu un dīķis, kurā
tiek regulāri saudzīgi kopts un uzturēts.
Uzturēta un kopta Rīgas pilsētai piederoša
saimnieciskai darbībai neizmantota teritorija
platībā.
Atbilstoši plānam veikta Sosnovska latvāņa
pašvaldības zemes īpašumos.

2018.gads
ielaistas zivis,
un piekrītoša
2 440 000 m2
ierobežošana

Regulāra kopšana sadarbībā ar RD MVD.
Pastāvīgi.

U15.3. Nodrošināt ūdens resursu kvalitāti un aizsardzību
2017. – pastāvīgi
Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings.
Peldvietas ierīkošana Bolderājas karjerā.
Juglas kanāla daļas akvatorijas apsekošana un attīrīšana no
nogrimušiem
priekšmetiem.
Zemūdens
priekšmetu
apsekošanas darbi Daugavas un Ķīšezera akvatorijās.
Kuģošanai traucējošu nogrimušo priekšmetu stropēšana un
izcelšana. Ķīšezera piesārņojuma samazināšana Miltiņpungā,
attīrot no būvgružiem un laivas vraka. Izvākti būvgruži no
Ķīšezera un labiekārtota tā krastmala.
2017. – pastāvīgi
Dambjapurva ezera apvadcaurules tīrīšana. Avārijas darbu
veikšana Piķurgas upē – sanesumu un aizdambējumu
likvidēšana. Bebru aizsprostu likvidēšana uz Mārupītes.
Pilsētas kanāla attīrīšana no atkritumiem. Dīķa tīrīšanas darbi
pie M.Ķempes ielas. Niedru pļaušana Daugavas daļā –
Bieķengrāvī.
Daugavas upē ieplūstošo strautu tīrīšana un uzturēšana
(regulāra malu appļaušana un sakopšana).
Bolderājas karjera krasta zonas labiekārtošana.
2016.-2018.
Veikta 10 caurteku aizsargrestu tīrīšana.
Avārijas seku likvidēšana Kleistu ielas meliorācijas novadgrāvī.
Cauruļvada tīrīšana pie Ābeļu un Dārznieku ielu krustojuma.
Aizsargrestu uzstādīšana meliorācijas novadgrāvjiem Rīgas
pilsētas administratīvajā teritorijā.

2017. – pastāvīgi

Sadarbībā ar RD MVD un ar Dārziņu apkaimes biedrībām
notika Dārziņu apkaimes teritorijas meliorācija ar caurteku

Teritorija ap Mazjumpravmuižu un dīķis, kurā ielaistas zivis, tiek
regulāri saudzīgi kopts un uzturēts.
Uzturēta un kopta Rīgas pilsētai piederoša un piekrītoša
saimnieciskai darbībai neizmantota teritorija 2 340 000 m2
platībā.
Atbilstoši plānam veikta Sosnovska latvāņa ierobežošana
pašvaldības zemes īpašumos aptuveni 9 ha platībā.

Regulāra kopšana sadarbībā ar RD MVD.
Pastāvīgi.
2018.gadā invazīvās sugas pašvaldības teritorijās
konstatētas.

netika

Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings.
Nav pieejams finansējums.
No Ķīšezera izcelts bīstams priekšmets (dzelzs sliede).

Avārijas darbu veikšana Piķurgas upē - sanesumu un
aizdambējumu likvidēšana. Bebru aizsprostu likvidēšana un
iekritušu koku izcelšana Mārupītē, Lāčupītē un Šmerļupītē.
Pilsētas kanāla attīrīšana no atkritumiem. Dīķa tīrīšana Dārziņu
14. līnijā, pie Rīgas robežas. Niedru pļaušana Daugavas daļā Bieķengrāvī.
Daugavas upē ieplūstošo strautu tīrīšana un uzturēšana (regulāra
malu appļaušana un sakopšana).
Lucavsalas ziemeļu daļas peldvietas krastu tīrīšana.
Veikta caurtekas tīrīšana Šmerļupītē zem Pakalniešu ielas.
Apauguma likvidācija meliorācijas novadgrāvjos (Sakņu ielā,
Jāņogu ielā, pie Kvadrāta ielas, Dārznieku ielā, Zolitūdes ielā,
Kārļa Ulmaņa gatvē, Beberbeķu 9.līnijā, Krotes ielā) 2835 metru
garumā.
Niedru pļaušana Bieķeņgrāvī.
Dīķa tīrīšana Dārziņu 14. līnijā.
Aizauguma tīrīšana Vecdaugavā.
Daļēja grāvja tīrīšana Šampētera ielā.
Sadarbībā ar RD MVD un ar Dārziņu apkaimes biedrībām notika
Dārziņu apkaimes teritorijas meliorācija ar caurteku ierīkošanu
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15.3.5. Ūdens kvalitātes rādījumu regulāra
veikšana Daugavā

15.4.1. Bezizmešu mobilitātes ieviešanas
veicināšana

Atbildīgie izpildītāji
AI

REA

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
ierīkošanu un esošo tīrīšanu.
un esošo tīrīšanu.
2017. – pastāvīgi
1. Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings (no
1. Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings (no marta
marta līdz decembra beigām).
līdz decembra beigām).
2. Daugavmalas virsūdeņu piesārņotības noteikšana un
2. Daugavmalas virsūdeņu piesārņotības noteikšana un
testēšana laboratorijā (pasūtījums speciālistam).
testēšana laboratorijā (pasūtījums speciālistam).
U15.4. Nodrošināt gaisa kvalitātes atbilstību normām
2017. – pastāvīgi
Ir uzsākti 2 starptautiskie projekti – CMM un BSR Electric.
Ir sagatavoti un iesniegti vairāki projekta pieteikumi
uzsaukumiem INTERREG programmas ietvaros. Ir apstiprināti 2
projekti (HUPMOBILE un GreenSAM), kas būs uzsākti 2019.gada
pavasarī.
Izpildes termiņš
vai periods

RP SIA
“Rīgas satiksme”

Ūdeņraža uzpildes stacijā tika saražots ūdeņradis un veikts
veiksmīgs izmēģinājums vieglās automašīnas uzpildei ar
ūdeņradi.

2017.-2018.

Lai nodrošinātu zemākas kvalitātes biomasas kurināmā
aizvietošanu ar augstākas kvalitātes klases kurināmo siltuma
ražošanas iekārtās, AS “Rīgas siltums” biokurināmā
siltumavotos ir pilnībā pārgājuši uz biokurināmā iepirkumu ar
samaksu par kurināmā siltuma saturu, līdz ar to biokurināmā
(koksnes šķeldas) piegādātājus ieinteresējot piegādāt
iespējami kvalitatīvāku šķeldu ar lielāku siltuma saturu.
Nav nodrošināts finansējums un administratīvā kapacitāte.

Sakarā ar bezizmešu transportlīdzekļu ekspluatāciju CO2
samazinājums ir aptuveni 32 tonnas. (2018.gadā iegādāti 6
elektromobiļi. Kopā uz gada beigām ir 13 vieglie elektromobiļi un
1 elektroautobuss).
No ražotāja SOLARIS ir saņemti visi 10 ar ūdeņradi darbināmi
trolejbusi Solaris T18.75H2.
Lai nodrošinātu zemākas kvalitātes biomasas kurināmā
aizvietošanu ar augstākas kvalitātes klases kurināmo siltuma
ražošanas iekārtās, AS “Rīgas siltums” biokurināmā siltumavotos
ir pilnībā pārgājuši uz biokurināmā iepirkumu ar samaksu par
kurināmā siltuma saturu, līdz ar to biokurināmā (koksnes šķeldas)
piegādātājus ieinteresējot piegādāt iespējami kvalitatīvāku
šķeldu ar lielāku siltuma saturu.
Nav nodrošināts finansējums, administratīvā kapacitāte.

REA

2017.-2018.

Informācija ir atspoguļota REA tīmekļa vietnē.

Informācija nav pieejama.

AS “Rīgas siltums”

2017. – pastāvīgi

Jaunizbūvējamajos siltumavotos biokurināmā katlu iekārtām
tiek paredzētas dūmgāzu attīrīšanas ietaises, kas, bez
dūmgāzu kondensatora, nodrošinās putekļu un cieto daļiņu
izmešu daudzuma un gaisa kvalitātes rādītājus atbilstoši vides
aizsardzības prasībām.
Cieto daļiņu attīrīšanai tiks pielietoti divlauku elektrostatiskie
filtri vai elektrostatiskie filtri kombinācijā ar multicikloniem,
vai arī jebkura cita efektīva metode ar ekvivalentu efektivitāti.
NOx izmešu samazināšanai papildus tiks paredzēta kāda no
selektīvajām nekatalītiskajām vai katalītiskajām metodēm ar
amonjaka vai karbamīda iesmidzināšanu dūmgāzēs vai arī citu
metodi NOx samazināšanai.

Jaunizbūvējamajos siltumavotos biokurināmā katlu iekārtām tiek
paredzētas dūmgāzu attīrīšanas ietaises, kas, bez dūmgāzu
kondensatora, nodrošinās putekļu un cieto daļiņu izmešu
daudzuma un gaisa kvalitātes rādītājus atbilstoši vides
aizsardzības prasībām.
Cieto daļiņu attīrīšanai tiks pielietoti divlauku elektrostatiskie
filtri vai elektrostatiskie filtri kombinācijā ar multicikloniem, vai
arī jebkura cita efektīva metode ar ekvivalentu efektivitāti.
NOx izmešu samazināšanai papildus tiks paredzēta kāda no
selektīvajām nekatalītiskajām vai katalītiskajām metodēm ar
amonjaka vai karbamīda iesmidzināšanu dūmgāzēs vai arī citu
metodi NOx samazināšanai.

15.4.2. Gaisa kvalitātes aspektu ievērošana
kurināmā izvēlē

AS “Rīgas siltums”

2017. – pastāvīgi

15.4.3. Energoinspektoru dienesta izveide
REA sastāvā individuālo katlu iekārtu
un
ēku
energoefektivitātes
uzraudzībai
15.4.4. Energoauditu
veicināšana
individuālām katlu iekārtām ar
jaudu >20 kW, lai kontrolētu to
energoefektivitātes līmeni
15.4.5. Efektīva dūmgāzu attīrīšana

Rīgas pilsētas
pašvaldība un REA
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Atbildīgie izpildītāji

15.4.6. Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas
rīcības
programmas
2016.2020.gadam izstrāde

RD MVD

15.5.1. Gaisa kvalitātes monitorings

RD MVD

15.5.2. Pazemes un
monitorings

virszemes

ūdeņu

RD MVD

RD PAD

15.6.1. Trokšņa
līmeņa
rūpniecības avotos

samazināšana

15.6.2. Dzelzceļa
joslas
posmā
no
stacijas “Brasa”
līdz
stacijai
“Ziemeļblāzma” norobežošana ar
trokšņa aizsargbarjerām
15.6.3. Mājokļu fasāžu skaņas izolācijas
īpašību uzlabošana

Katra operatora
(piesārņojošās
darbības veicēja)
atbildība
ZI

Mājokļu īpašnieki
(fiziskas un juridiskas

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Jaunizbūvējamā dūmgāzu traktā tiks paredzēts uzstādīt Jaunizbūvējamā dūmgāzu traktā tiks paredzēts uzstādīt
patstāvīgas darbības CO/NOx monitoringa iekārtu un patstāvīgas darbības CO/NOx monitoringa iekārtu un dūmgāzu
dūmgāzu paraugu ņemšanas un emisiju mērīšanas vietas, kā paraugu ņemšanas un emisiju mērīšanas vietas, kā arī tiks
arī tiks nodrošināta dūmgāzu attīrīšanas iekārtu efektivitātes nodrošināta dūmgāzu attīrīšanas iekārtu efektivitātes pārbaude
pārbaude atbilstoši standartiem: LVS EN 15259:2008 “Gaisa atbilstoši standartiem: LVS EN 15259:2008 “Gaisa kvalitāte.
kvalitāte. Stacionāro avotu izmešu mērījumi. Mērījumu Stacionāro avotu izmešu mērījumi. Mērījumu posmu un vietu
posmu un vietu prasības un mērījumu mērķa, plāna un prasības un mērījumu mērķa, plāna un pārskata prasības”, LVS
pārskata prasības”, LVS ISO 9096:2006 “Stacionāro avotu ISO 9096:2006 “Stacionāro avotu izmeši. Cieto daļiņu masas
izmeši. Cieto daļiņu masas koncentrācijas manuāla koncentrācijas manuāla noteikšana” vai LVS ISO 10780:2002
noteikšana” vai LVS ISO 10780:2002 “Stacionāro avotu izmeši “Stacionāro avotu izmeši – Gāzu ātruma un plūsmas mērīšana
– Gāzu ātruma un plūsmas mērīšana cauruļvados”.
cauruļvados”.
2017.-2020.
Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā 2016.2016.-2020.gadam ietvertie pasākumi tiek īstenoti un tiks 2020.gadiem plānotie pasākumi tiek īstenoti un tiks realizēti arī
realizēti arī turpmākajos gados. Informācija par rīcības turpmākajos gados. 2018.gadā paveiktais ir apkopots un
programmas izpildi 2017.gadā ir apkopota un ir publicēta RD publicēts RD MVD tīmekļa vietnē.
MVD tīmekļa vietnē www.mvd.riga.lv.
U15.5. Pilnveidot un uzturēt vides monitoringu un informācijas sistēmas
2017. – pastāvīgi
2017.gadā darbu uzsāka jaunā mērsistēma Brīvības ielas gaisa 2018.gada 2.maijā uzsāka darbu jaunā mērsistēma Pārdaugavā,
monitoringa stacijā, kā arī iegādāta trešā mērsistēma, kas tiek Kantora ielas 32, gaisa piesārņojuma mērīšanai privātmāju
uzstādīta Pārdaugavā, Kantora ielā 32, gaisa piesārņojuma teritorijā, lai noskaidrotu šo teritoriju radīto piesārņojumu
mērīšanai privātmāju teritorijā, lai noskaidrotu šo teritoriju apkures sezonās. Apkopojums par Rīgas domes veiktā gaisa
radīto piesārņojumu apkures sezonās. Mērījumi tiks uzsākti monitoringa rezultātiem 2018.gadā publicēts RD MVD tīmekļa
2018.gadā. Apkopojums par RD veiktā gaisa monitoringa vietnē.
rezultātiem ir publicēts RD MVD tīmekļa vietnē
www.mvd.riga.lv.
2017.-2020.
Šobrīd RD MVD neveic pazemes un virszemes ūdeņu Šobrīd RD MVD neveic pazemes un virszemes ūdeņu
monitoringu. Šo funkciju daļēji veic RD izpilddirekcijas, monitoringu. Šo funkciju daļēji veic RD izpilddirekcijas,
nodrošinot ikgadējo peldūdens monitoringu oficiālajās un nodrošinot ikgadējo peldūdens monitoringu oficiālajās un
neoficiālajās peldvietās, kā arī šo funkciju veic valsts neoficiālajās peldvietās.
institūcijas, t.i., VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un Vēl šo funkciju veic valsts institūcijas, t.i., valsts SIA “Latvijas
meteoroloģijas centrs” un VI nodrošina peldūdens Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, kā arī peldūdens
monitoringu oficiālajās peldvietās.
monitoringu oficiālajās peldvietās nodrošina Veselības inspekcija.
Veikts vides stāvokļa monitorings rekultivētajā A.Deglava ielas Turpinās vides stāvokļa monitorings rekultivētajā A.Deglava ielas
izgāztuvē, t.sk. pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings, izgāztuvē, t.sk. pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings, izgāztuves
izgāztuves kalna augstuma mērījumi un grunts analīzes.
kalna augstuma mērījumi.
U15.6. Samazināt trokšņa piesārņojumu pilsētā
2017.-2019.
Katra operatora atbildība, bet pasākumus veic arī RBP. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
Kundziņsalā uzbūvēta prettrokšņu siena gar sliežu ceļiem.
Izpildes termiņš
vai periods

2018.-2022.

Nav piešķirti līdzekļi projekta realizācijai.

Nav piešķirti līdzekļi projekta realizācijai.

2017.-2019.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
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15.6.4. Prettrokšņa ekrānu un stādījumu
joslu izbūve gar trokšņa avotiem

15.6.5. Receptoru norobežošana no avota

16.1.1. Grantu programmas
īstenošana

personas,
RD ieskaitot)
Katra operatora
(piesārņojošās
darbības veicēja)
atbildība; pašvaldība
Trokšņa avota
(piesārņojošās
darbības veicēja)
atbildība

“Atspēriens”

RD PAD

16.1.2. Pašvaldības teritorijā uzņēmējdarbību
veicošu jauno uzņēmēju atbalsta
instrumentu izvērtēšana un jaunu
iniciēšana
16.1.3. Fiskālo un finanšu instrumentu
(nodokļi un nodevas atvieglojumi,
granti, fondi u.c.) izstrāde un
ieviešana

RD PAD

RD PAD

RD FD

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads

2018.gads

2017.-2019.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

2017.-2020.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
U16.1. Paaugstināt motivāciju inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai
2017. – pastāvīgi
Ik gadu tiek organizēti 2 konkursi. Rezultātā tiek izvēlētas un
atbalstītas labākās un dzīvotspējīgākās jauno uzņēmēju
biznesa idejas.
2017. – pastāvīgi
Regulāri tiek sniegta informācija par pašvaldībā pieejamo
atbalstu. Tāpat intensīvi notiek sadarbība ar aktīvākajām
valsts un privātā sektora iniciatīvām.
2017.-2020.

Ar RD 15.12.2017. lēmumu Nr.660 apstiprināts “Rīgas
kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais plānojums”, kurā
ietverti
priekšlikumi
atbalsta
instrumentu
klāsta
pilnveidošanai kultūrvēsturiski vērtīgu ēku saglabāšanai Rīgas
pilsētā.
Ar grozījumiem RD 18.12.2012. saistošajos noteikumos
Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Rīgā” (turpmāk – saistošie noteikumi
Nr.198) paredzēts divus gadus piešķirt NĪN atvieglojumus 90%
apmērā fiziskām personām par tādām dzīvojamām mājām,
kuru pārvaldīšanas tiesības atbilstoši likumam “Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārņemtas no
pašvaldības vai kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar
likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”, ja ēkā ir
vismaz 10 dzīvokļi un ir noslēgts dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas līgums.
Saistošo noteikumu Nr.198 19.1.punkts izteikts citā redakcijā,
papildus paredzot, ka fizisku personu mājokļa būvniecībā
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums turpmāk nebūs šķērslis NĪN atvieglojumu
saņemšanai.
Vienlaikus ar grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.198 tiek
palielināta maksimālā NĪN atvieglojumu summa no EUR 900
līdz 1 000, kādu uz saistošo noteikumu 4.8.-4.9.1.apakšpunkta
pamata var saņemt ģimenes ar bērniem, kā arī tiek palielināta
viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas apbūvē
ietilpstošajām ēkām piekrītošā zemes vienības platība no

Nodrošināta divu konkursu norise, nodrošinot plašu sabiedrības
iesaisti biznesa ideju vērtēšanas procesā, atbalstītas
konkurētspējīgākās biznesa idejas.
Izveidota jauna grantu programma “Rīgas Drosmes grants”.

Atbilstoši 19.02.2013. Rīgas domes saistošajiem noteikumiem
Nr.211 “Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras
uzturēšanu un attīstību Rīgā” tiek noteikta kārtība kādā tiek
piešķirta nodevas atlaide.
Pārskata gadā aktivitātes nav veiktas.

258

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

16.2.1. Informatīvā, konsultatīvā atbalsta
pasākumu īstenošana
un tiešās
sadarbības
iniciatīvu
īstenošana
atbilstoši uzņēmēju pieprasījumam

RD PAD

16.2.2. Konsultāciju sniegšana mērniecības
jomā strādājošiem uzņēmumiem
būvniecības
dokumentācijas
sagatavošanas jautājumos
16.3.1. Sadarbība ar zinātnes un pētniecības
institūcijām
ģeodēzijas
un
kartogrāfijas jomā, veicinot uzkrātās
ģeotelpiskās informācijas lietderīgu
izmantošanu
16.3.2. Saziņas uzturēšana ar augstākās
izglītības mācību iestādēm, lai
identificētu jaunas komercializācijas
iespējas, kā arī izmantotu jau esošās
sadarbības
platformas,
t.sk.
tehnoloģiju pārneses kontaktpunktus
16.4.1. Dalība
starptautisku
forumu,
semināru, uzņēmēju vizīšu u.c.
aktivitātēs, kā arī to organizēšana un
veidošana
16.5.1. Nozaru izaugsmei nozīmīgu izstāžu
u.c. pasākumu (piemēram, izstāde
“Tech Industry”) organizēšana un
atbalstīšana

16.6.1. Informācijas
apkopošana
un
uzturēšana
par
nozīmīgākajiem
uzņēmēju investīciju projektiem
pašvaldības administratīvajā teritorijā
16.6.2. Uzlabot un modernizēt GNSS EUPOS–
RIGA (instrumenti, bāzes stacijas,

Būvvalde

Būvvalde

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
1 500 līdz 2 000 m2, par kuru tiek piešķirti NĪN atvieglojumi.

U16.2. Nodrošināt uzņēmējiem nepieciešamo informatīvo un konsultatīvo atbalstu
2017. – pastāvīgi
Regulāri tiek sniegts informatīvs atbalsts potenciālajiem
investoriem attiecībā uz Rīgā pieejamo infrastruktūru vai
ražošanas platībām.
Atjaunoti ikgadējie informatīvie izdevumi “Rīgas ekonomikas
profils” un “Rīga skaitļos”.
2017. – pastāvīgi
Ieviests
e-pakalpojums
“Ģeodēziskā
izpildmērījuma
iesniegšana un saskaņošana”, tādejādi optimizējot procesu.
Pieņemšanas dienās Būvvaldes speciālisti sniedz konsultācijas
mērniecības jomā strādājošajiem uzņēmumiem.
U16.3. Sekmēt zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību
2017. – pastāvīgi
Darbība nav notikusi, jo Būvvalde neuzkrāj ģeotelpisko
informāciju, ko varētu nodot zinātnes un pētniecības
institūcijām.

RD PAD

2017. – pastāvīgi

Tiek sniegts informatīvs atbalsts un nodrošināta konsultatīva
iesaiste inkubatoru atlases konkursos un darba grupās.

RD PAD

Pastāvīgi

Gada laikā reģistrēti 13 jauni EUPOS-RĪGA sistēmas lietotāji.
Iegādāts jauns Topcon GNSS bāzes stacijas uztvērējs, kas

2018.gads

Regulāri tiek sniegts informatīvs atbalsts potenciālajiem
investoriem attiecībā uz Rīgā pieejamo infrastruktūru, teritorijas
plānojumu un pieejamajiem investīciju objektiem, atjaunots
ikgadējais informatīvais izdevums “Rīgas ekonomikas profils”.
Publicēta informācija institūcijas mājas lapā, skaidrojot kā
noformēt izpildmērījuma plānu, kā novērst atkāpes no
būvniecības dokumentācijas.
Pieņemšanas dienās Būvvaldes speciālisti sniedz konsultācijas
mērniecības jomā strādājošiem uzņēmumiem.
Darbība nav notikusi, jo Būvvalde neuzkrāj ģeotelpisko
informāciju, ko varētu nodot zinātnes un pētniecības
institūcijām.

Tiek sniegts informatīvs atbalsts un nodrošināta konsultatīva
iesaiste inkubatoru atlases konkursos, kā arī tiek īstenota izvērsta
sadarbība grantu programmas “Rīgas Drosmes grants” ietvaros.
Tiek attīstīta sadarbība ar LR EM, LIAA, RTU un citiem viedokļu
līderiem nolūkā virzīt viedpilsētu risinājumu testēšanas un
pielietošanas iniciatīvas.
U16.4. Nodrošināt pozitīvu Rīgas kā uzņēmējdarbības vietas atpazīstamību vietējām un starptautiskām uzņēmēju auditorijām
RD PAD
2017. – pastāvīgi
Atbilstoši pieprasījumam tiek sniegts informatīvs atbalsts RD Atbilstoši pieprasījumam tiek sniegts informatīvs atbalsts dažādu
ĀP dažādu vizīšu uzņemšanā un informācijas pieprasījumu vizīšu uzņemšanā un informācijas pieprasījumu apstrādē.
apstrādē.
Rīgas un partneru dalības izstādē “MIPIM 2018” organizēšana.
Dalība nekustamo īpašumu izstādē MIPIM.
U16.5. Sekmēt Rīgas potenciāli konkurētspējīgo nozaru izaugsmi
RD PAD
2017. – pastāvīgi
Tika atbalstīta izstādes “Tech Industry” popularizēšana, Tika atbalstīta izstādes “Tech Industry” popularizēšana,
organizējot starptautiska līmeņa konferenci par šobrīd organizējot starptautiska līmeņa konferenci par šobrīd
aktuālākajām tēmām industrijā.
aktuālākajām tēmām industrijā.
Tāpat tiek atbalstītas “Mazā biznesa dienas” ietvaros rīkotās
ikgadējās aktivitātes, kuras 2017.gadā tika apvienotas ar
grantu programmas “Atspēriens” rezultātu paziņošanu un
realizētas apjomīgā pasākumā Rīgas Centrāltirgū.
U16.6. Veidot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības uzsākšanai un nozīmīgu privāto investīciju piesaistei
RD PAD
2017. – pastāvīgi
Tiek sniegts informatīvs atbalsts. Informācija par lielākajiem Tiek sniegts informatīvs atbalsts. Notiek regulāra informācijas
investīciju
objektiem
apkopota
tīmekļa
vietnē apmaiņa ar valsts struktūrām un lielākajiem nekustamā īpašuma
www.investeriga.eu (investīciju katalogā).
darījumus konsultējošiem uzņēmumiem.
Gada laikā reģistrēti 10 jauni EUPOS-RĪGA sistēmas lietotāji.
Iegādāta jauna GNSS antena, kas sniedz iespēju pabeigt vienas
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Izpildes termiņš
vai periods

RD PAD

2017. – pastāvīgi

16.6.4. Inženierkomunikāciju
informācijas
sinhronizācijas vai datu apmaiņas
procesa izstrāde
un informācijas
sinhronizācija/datu apmaiņa ar Rīgas
pilsētā esošo inženierkomunikāciju
turētājiem (IKT)

RD PAD un inženierkomunikāciju turētāji

2017. – pastāvīgi

16.6.5. Topogrāfiskās
(t.sk.
inženierkomunikāciju)
informācijas
pārbaudes
procesa
optimizācija (programmatūru darba
vides
uzlabošana,
ģeoradara
izmantošana datu precizēšanā)

RD PAD

2017. – pastāvīgi

16.6.6. Rīgas VT uzturēšana (uzturēšanas

RD PAD

2017. – pastāvīgi

Pasākumi, aktivitātes
tehniskais nodrošinājums)

16.6.3. GNSS EUPOS–RIGA
izstrāde un pārdošana

pakalpojumu

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
aizvietos vienu no vecajiem EUPOS-RĪGA uztvērējiem.
bāzes stacijas iekārtu komplekta modernizāciju, līdz ar to ir iegūts
Konstatēti trūkumi EUPOS-RĪGA virtuālā servera risinājumā – pilns bāzes stacijas rezerves iekārtu komplekts (sastāv no
RD ITC tīkla parametru pastāvīgā mainība un iestādes nespēja lietotajām iekārtām).
ātri risināt samērā vienkāršus tehniskos jautājumus. 2019.gadam pagarināta GEO++ GNSMART programmatūras
Turpmākajos periodos jāvērtē alternatīvi risinājumi tīkla licence.
darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.
Pārkarsuša akumulatora dēļ nomainīta viena no jaunajām
UPS iekārtām.
2018.gadam pagarināta GEO++ GNSMART programmatūras
licence.
Dalība darba grupās, kurās LĢIA uzsāka virzīt 2 būtiskas Kopš 2018. gada vidus LatPos datu pakalpojumi ir bez maksas,
izmaiņas:
neskatoties uz to, EUPOS-RĪGA paralēli joprojām tiek izmantots
1) izmaiņas GNSS bāzes staciju validācijā – atceļot kā pilnvērtīgs risinājums.
līdzšinējo kārtību un atbildību par sistēmas darbību un Ņemot vērā, ka par vairāku bāzes staciju atrašanās vietu
rezultātu kvalitāti atstājot GNSS bāzes staciju uzturētāja saglabāšanu ir neskaidrības, tiek izskatīti risinājumi bāzes staciju
pusē;
pārvietošanai un iespējamai sistēmas konfigurācijas optimizācijai,
2) nosakot LatPos GNSS bāzes staciju sistēmu par iespējams paplašinot tīklu arī uz Rīgas tuvumā esošajām
bezmaksas risinājumu jebkuram lietotājam.
pašvaldībām.
Iepriekš minētais izslēdz iespēju, ka EUPOS-RĪGA datu
pakalpojumiem tiek noteikta maksa, jo būs pieejams
alternatīvs bezmaksas risinājums.
Uzsākts gatavot saistošos noteikumus par Rīgas vietējo
ģeodēzisko tīklu, paredzot, ka EUPOS-RĪGA pilnvērtīgi tiks
iekļauts Rīgas vietējā ģeodēziskajā tīklā.
Turpinās informācija apmaiņa ar AS “Rīgas siltums” (1 reizi Noslēgts jauns sadarbības līgums ar SIA “Rīgas ūdens” par
mēnesī saņemta aktuālā informācija), AS “Sadales tīkls” (on- topogrāfiskās informācijas sinhronizāciju, kur precizēts datu
line pieslēgšana FTP serverim, lauka kontroles kopā ar aktualizācijas process, pieļaujamās atšķirības starp esošiem un no
sabiedrības pārstāvjiem), turpinās topogrāfiskās informācijas jauna uzmērītiem datiem.
sinhronizācija ar SIA “Rīgas ūdens”. Notikušas tikšanās ar Turpinās informācija apmaiņa ar AS “Sadales tīkls”, kas pabeigusi
inženiertīklu turētājiem (VAS “LVRTC”, AS “Rīgas siltums”, SIA savu planšetu vektorizāciju, kā arī ar AS “Rīgas siltums”. Veikta
“Rīgas ūdens”, RD SD) un apspriesti informācijas apmaiņas informācija apmaiņas procesa izpēte (iekšējs audits) ar mērķi
jautājumi un nepieciešamība inženiertīklu turētājiem pāriet optimizēt procesu un paaugstināt datu apmaiņas efektivitāti
uz topogrāfisko plānu digitālu saskaņošanu.
(jauni datu apmaiņas risinājumi, īsāki termiņi u.c.). Turpmākajā
periodā plānots novērst identificētos trūkumus un ieviest jaunus
datu apmaiņas risinājumus, piem., WMS, WFS u.tml.
Topogrāfisko plānu pārbaudes procesā veikta komunikācija ar IKT
pārstāvjiem, t.sk. plānos saskaņoti informāciju precizējumi.
Iegādāts jauns GNSS uztvērējs, atrodas testēšanas procesā. Ir Izstrādāti papildinājumi e-pakalpojumos, lai varētu iesniegt
modernizēts uztvērējs ar datu uzkrājēju. Regulāri tiek mērījumu un saskaņojumu datus.
izmantots apvidus kontroļu laikā. Uzlabota operatīva datu Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidoto punktu izmantošana
uzkrāšana un aprite.
topogrāfisko plānu izgatavošanā ļāva konstatēt kļūdas augstumu
Turpinās programmas Microstation darba vides uzlabošana mērījumos un kvaziģeoīda modeļa uzlabošanas nepieciešamību
un izplatīšana citās RD struktūrvienībās.
(apzinātas vajadzības un izstrādāta projekta 1.versija).
Turpinās programmas Microstation darba vides uzlabošana un
izplatīšana citās RD struktūrvienībās.
Aktualizēta informācija vietējā tīkla datu uzturēšanas iekšējā Turpināts aktualizēt informāciju gan RD PAD mājas lapā, gan VT
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procedūru,
t.sk.
punktu
pārvietošanas/iznīcināšanas
procedūru izstrāde, datu uzkrāšana
un aktualizācija)

17.1.1. Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas
ostā – rekonstrukcijas II kārta
17.1.2. Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz
Kundziņsalu

RBP

17.2.1. Ostu
pārvaldības
sistēmas
efektivizācija
17.2.2. Projekta “Infrastruktūras attīstība
Krievu
salā
ostas
aktivitāšu
pārcelšanai no pilsētas centra”
īstenošanas atbalstīšana

RBP

RBP

RBP

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
sistēmā (DGN fails un datubāze QGIS). Ievadīta informācija datu uzturēšanas sistēmās (DGN datnes veidā un Postgres
par lielāko daļu Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes veidā QGIS vidē) par VT atjaunošanas un
punktiem LĢIA uzturētajā Ģeodēziskā tīkla informācijas pilnveidošanas darbiem, kas nepieciešama mērniecības
procesam saistībā ar administratīvās teritorijas attīstību.
sistēmā – Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē.
Informēti 88 NĪ īpašnieki Āgenskalna, Atgāzenes, Avotu, Pabeigti VT pilnveidošanas darbi teritorijās “Centrs”,
Beberbeķu, Berģu, Bieriņu, Ķīpsalas, Vecāķu un Torņakalna "Grīziņkalns", “Torņakalns - Āgenskalns” un daļai apkaimes
apkaimēs par aizsargjoslām ap VT punktiem, nepieciešamību “Maskavas forštate”.
saglabāt īpašumos esošos VT punktus un darbībām, kas Pilnveidoti 249 Rīgas VT iekļauto bijušās 2.klases nivelēšanas tīkla
jāveic, ja VT punktus nepieciešams pārvietot. Tāpat informēti punktu augstumi visā Rīgas teritorijā.
uzņēmumi VAS “Latvijas dzelzceļš” (64 punkti), RNP (5 Uzsākti VT pilnveidošanas darbi teritorijā “Mežaparks”.
punkti), LR SM (64 punkti) un VAS “Privatizācijas aģentūra” (6 Lai nodrošinātu 1.klases nivelēšanas trases Tīraine - Daugavgrīva
punkti) par to teritorijās esošajiem VT punktiem.
ierīkošanu 2019.gadā, apsekoti 78 VT ģeodēziskie punkti un no
Uzsāktas sarunas ar LĢIA par izmaiņu nepieciešamību jauna ierīkoti 9 ģeodēziskie punkti ar zīmes tipu “grunts repers”.
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksā
nesankcionētas Turpināta nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana par
(nesaskaņotas) Rīgas VT punktu iznīcināšanas gadījumos.
aizsargjoslām ap VT punktiem, nepieciešamību saglabāt
īpašumos esošos VT punktus un darbībām, kas jāveic, ja VT
punktus nepieciešams pārvietot - informēti 61 īpašnieki
Pētersalas-Andrejsalas, Vecpilsētas, Grīziņkalna, Maskavas
forštates, Salas, Bišumuižas un Ziepniekkalna apkaimēs, kā arī
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā baznīca (2 punkti), AS “LATVIJAS
FINIERIS” (2 punkti), Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (6
punkti), SIA “Rīgas ūdens” (1 punkts), VAS “Valsts nekustamie
īpašumi” (20 punkti).
RV17 Augoša daudzprofilu osta
U17.1. Paaugstināt kuģu ceļu un ar to saistītās infrastruktūras kapacitāti
Atbilstoši ostas
Uzskaitītās aktivitātes nav veiktas.
Sistēmu modernizēšana, ieviešana.
attīstības plāniem
Atbilstoši ostas
Pārskata gadā:
CFLA apstiprināts projekta iesniegums ES KF līdzfinansējums
attīstības plāniem
projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu”.
 uzsākts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;
 lokālplānojuma Kundziņsalā un teritorijā starp Apstiprināts lokālplānojums Kundziņsalā un teritorijā starp
Sarkandaugavas atteci, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Sarkandaugavas atteci, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes
ielu.
Uriekstes ielu izstrāde;
 izsludināts atklāts konkurss “Satiksmes pārvads no Izstrādāts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums.
Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvprojekta izstrāde un Izsludināts atklāts konkurss “Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz
autoruzraudzība”, noslēgts līgums ar konkursa Kundziņsalu būvniecība”.
uzvarētāju;
 iesniegts Kohēzijas fonda projekta iesniegums CFLA;
 RBP iesniegti priekšlikumi pārvada izvietojumam.
U17.2.Sekmēt ostas uzņēmumu attīstību
Atbilstoši ostas
01.03.2017. apstiprināta RBP struktūra.
Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
attīstības plāniem
Atbilstoši ostas
Turpinājās darbs pie projekta īstenošanas, lai veiksmīgi to Visi RBP plānotie būvdarbi Krievu salā ir pabeigti. Izbūvētās būves
attīstības plāniem pabeigtu, atbrīvojot Rīgas vēsturisko centru no piesārņojošām nodotas ekspluatācijā. Kravu kraušanas uzsākšanai Krievu salā
ostas kravu pārkraušanas operācijām, pārceļot ostas SIA “Riga Coal Terminal” un SIA “STREK” turpina tehnoloģiju
termināļus uz to darbībai piemērotāku vietu – Krievu salu un piegādi, izbūvi un uzstādīšanu. Projekta īstenošanas termiņš
Izpildes termiņš
vai periods
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17.4.1. Informācija starptautiskās izstādēs
par investīciju piesaistes iespējām
Rīgas ostā

RBP

17.4.2. Informācijas popularizēšana par kravu
apkalpošanas iespējām Rīgas ostā

RBP

17.4.3. Rīgas kā jūras pasažieru transportam
pievilcīgas
galamērķa
pilsētas
popularizēšana

RBP

17.5.1. Kultūras projekti apkaimēs,
robežojas ar ostas teritoriju

RBP

kas

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
vienlaikus nodrošinot Rīgas ostas konkurētspējas saglabāšanu pagarināts līdz 2019.gada 11.martam.
Baltijas jūras reģionā.
Informācijas avots: http://rop.lv/lv/jaunumi/6108-panaktsbutisks-progress-krievu-salas-projekta-istenosana.html
U17.3. Sekmēt rūpniecības un loģistikas centru attīstību brīvostas teritorijā
U17.4. Popularizēt Rīgas brīvostas iespējas starptautiskā mērogā
Atbilstoši ostas
2017.gadā RBP kopā ar ostas komersantiem pārstāvēja ostu 2018.gadā RBP kopā ar ostas komersantiem pārstāvēja ostu
attīstības plāniem 11 kravu pārvadājumu un loģistikas izstādēs:
12 kravu pārvadājumu un loģistikas izstādēs:

MIPIM 2018 (Francija);
 MIPIM 2017 (Francija);

Global Logistic Show 2018 (Indija);
 Transport & Logistic Munich (Vācija);

TransRussia 2018 (Krievija);
 Baltic Sea Ports & Shipping 2017 (Igaunija);

Transport Logistic China 2018 (Ķīna);
 Astana Expo 2017 (Kazahstāna);

Iran Rail Expo 2018 (Irāna);
 TransRussia 2017 (Krievija);

Trans Baltica (Rīga);
 Transport of Russia (Krievija);

TransKazahstan 2018 (Kazahstāna);
 TransUzbekistan 2017 (Uzbekistāna);

Transport & Logistics Belarus 2018 (Baltkrievija);
 TransKazahstan/Translogistica 2017 (Kazahstāna);

China International Logistics and Transportation 2018
 China International Transportation and Logistics Expo
(Ķīna);
(Ķīna);

Baltic Sea Ports & Shipping 2018 (Latvija);
 China International Logistics and Transportation 2017
(Ķīna);

TransUzbekistan 2018 (Uzbekistāna);
 Transport & Logistics Belarus 2017 (Baltkrievija).

Transporta nedēļa (Krievija).
Atbilstoši ostas
Rīgas ostā tika uzņemtas 45 delegācijas no 22 dažādām Rīgas ostā tika uzņemtas 27 delegācijas no 62 dažādām valstīm,
attīstības plāniem valstīm, viesiem tika sniegta informācija par Rīgas ostas viesiem tika sniegta informācija par Rīgas ostas pakalpojumiem
pakalpojumiem un iespējām.
un iespējām.
Rīgas ostas reklāmas izvietotas dažādos nozares izdevumos.
Rīgas ostas reklāmas izvietotas dažādos nozares izdevumos.
Nodrošināti informatīvie materiāli latviešu, krievu, angļu un Nodrošināti informatīvie materiāli latviešu, krievu, angļu un
ķīniešu valodās.
ķīniešu valodās.
Atbilstoši ostas
RBP piedalījās kruīzu izstādē “Seatrade Europe” (Vācija) un RBP piedalījās kruīzu izstādē “Seatrade Cruise Global 2018”
attīstības plāniem tika pārstāvēta arī nozīmīgākajā kruīzu nozares forumā (ASV).
“Seatrade Cruise Global 2017” (ASV).
U17.5. Sadarboties ar pieostas apkaimēm
2017.-2020.
Sadarbībā ar iedzīvotāju biedrībām organizēti dažādi kultūras Sadarbībā ar iedzīvotāju biedrībām organizēti dažādi kultūras
pasākumi ostas apkaimēs:
pasākumi ostas apkaimēs:
 Mīlgrāvja Krastmalas svētki Vecmīlgrāvī;
 Mīlgrāvja Krastmalas svētki Vecmīlgrāvī;
 Ziemeļblāzmas bērnu svētki Vecmīlgrāvī;
 Ziemeļblāzmas bērnu svētki Vecmīlgrāvī;
 Rīgas brīvostas žoga krāsošanas akcija pie AS “Rīgas
 Rīgas brīvostas žoga krāsošanas akcija pie AS “Rīgas kuģu
kuģu būvētava” (projekts tiks turpināts arī 2018.gadā);
būvētava” (2018. gadā projekts tika pabeigts).
2018. gadā notika arī tradicionālie Ostas svētki, kuru ietvaros
 Zvejnieksvētki Mangaļsalā.
2017.gadā notika arī tradicionālie Ostas svētki, kuru ietvaros norisinājās Krastu mačs un Kanāla regate.
Lai atrastu līdzsvaru starp ostas attīstību, uzņēmēju un pilsētas
norisinājās Krastu mačs un Kanāla regate.
īpaši ostas apkaimju iedzīvotāju interesēm, sadarbībā ar RPA
2017.gadā organizētas arī dažādas izglītojošas aktivitātes:
 zinātnisko un radošo darbu konkurss skolēniem un “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” tika organizēta konference
studentiem “Osta pilsētai” par Rīgas ostas nozīmi un “Rīdzinieks un osta”, kurā uzklausīja Rīgas ostas nākotnes
attīstības vīzijas, iepazinās ar pasaules piemēriem, kā arī
lomu pilsētvidē;
 sadarbībā ar Latvijas Ornitologu biedrību organizēta apmainījās viedokļiem par ostas darbības ietekmi uz pilsētnieku,
Izpildes termiņš
vai periods
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Izpildes termiņš
vai periods

AI
PI
ZI
17.5.2. Labiekārtošanas pasākumi pieostas
apkaimēs

RBP

2017.-2020.

AI
PI
ZI

18.1.1. Pašvaldības tūrisma informācijas
centra darbības nodrošināšana un
attīstība

RTAB

Pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
putnu vērošanas talka Mīlestības saliņā;
sevišķi ostas apkaimju iedzīvotāju ikdienu un to, kāds
 RBP ar putnu vērošanas torni Mīlestības saliņā līdzāspastāvēšanas risinājums būtu izdevīgākais visām
iesaistītajām pusēm nākotnē.
piedalījās putnu vērošanas sacensībās “Torņu cīņas”.
Netika īstenots.
Netika īstenots.
Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.
Bolderājas svētki, kuros piedalās Bolderājas, Daugavgrīvas
iedzīvotāji, mācību iestādes un NVO.
Finansiāli atbalstīta Zvejnieku svētku, Zinību dienas un Finansiāli atbalstīta Zinību dienas un Ziemassvētku pasākumu
Ziemassvētku pasākumu rīkošana Mangaļsalā.
rīkošana Mangaļsalā.
Lielās Talkas ietvaros veikti Kundziņsalas apzaļumošanas darbi Lielās Talkas ietvaros 2018.gadā Mangaļsalā tika nojaukti ainavu
(stādītas tūjas, lai norobežotu ostas teritoriju no dzīvojamās degradējoši grausti, no sadzīves atkritumiem atbrīvota Austrumu
zonas).
mola krasta zona un ostai pieguļošās apkaimes teritorijas, kā arī
2017.gadā uzsākta sadarbība ar apkaimju iedzīvotājiem par kopīgi ar Mangaļsalas iedzīvotājiem sakopti vēsturiskie
Kundziņsalas, Sarkandaugavas, Mangaļsalas un Vecmīlgrāvja Mangaļsalas forti.
teritoriju labiekārtošanas projektu izstrādi.
Sadarbībā ar Sarkandaugavas iedzīvotājiem no nokaltušajiem
kokiem un skatu aizsedzošiem krūmiem attīrīta pludmales
teritorija pie Kundziņsalas tilta, tā līdzdarbojoties iedzīvotāju
iecerē padarīt upes krastu atklātāku un cilvēkiem pieejamāku.
2018.gadā tika turpināta 2017.gadā uzsāktā sadarbība ar
apkaimju iedzīvotājiem par Kundziņsalas, Sarkandaugavas,
Mangaļsalas, Vecmīlgrāvja teritoriju labiekārtošanas projektu
izstrādi.
Netika īstenots.
Netika īstenots.
Daugavgrīvā - Vakarbuļļu peldvietā kāpu atbalsta koka rievsienas
Pastāvīgi.
atjaunošana.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums
U18.1. Veicināt tūrisma attīstību
2017.gadā visus trīs TIC ir apmeklējuši apmēram 250 000 2018.gadā Rīgas TIC Rātslaukumā 6, Kaļķu ielā 16 un Prāgas ielā 1
cilvēku no visas pasaules. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopā ir apmeklējuši apmēram 222 000 tūristi.
apkalpoto cilvēku skaits visos TIC kopā ir palielinājies par 2018.gada pirmajos divos mēnešos galvenajā informācijas centrā
apmēram 4%. Visvairāk TIC apmeklējuši viesi no Vācijas, Rātslaukumā 6 tika veikti remontdarbi, kuru rezultātā centrs
Krievijas, Lielbritānijas, Spānijas, Francijas, Āzijas valstīm, kā ieguva jaunu vizuālo tēlu un kļuva ērtāks gan apmeklētājiem, gan
arī vietējie iedzīvotāji.
darbiniekiem.
Populārākie jautājumi, ko Rīgas tūristi uzdevuši, ir par 2018.gada aktīvākajos mēnešos, kas ir jūlijs un augusts, TIC
apskates objektiem, pieejamajiem pakalpojumiem un ienāca ievērojami vairāk cilvēku, nekā iepriekšējā gadā.
Rātslaukumā 6.augustā tika apkalpoti par 25% vairāk tūristu nekā
transportu Rīgā, kā arī ko darīt Rīgā konkrētā laika periodā.
TIC tirgo Live Riga suvenīrus, pastmarkas, ceļvežus un kartes, 2017.gadā. Savukārt Kaļķu ielā 16 jūlija mēnesī pieaugums
e-talonus, ekskursiju vaučerus, divstāvīgo ekskursiju autobusu 2018.gadā attiecībā uz iepriekšējo bija 16%. Nesezonas periodā,
vaučerus, koncertu biļetes (Biļešu Paradīze un Biļešu Serviss), kas ir janvāris – maijs un oktobris – decembris apmeklētāju skaits
Lux Express autobusu biļetes, Rīgas Doma koncertu biļetes, ir bijis līdzīgs iepriekšējam gadam.
BTG Online viesnīcu vaučerus, kā arī tūristiem domātās Apkalpoto tūristu nacionalitāšu Top 5 ir Vācija, Krievija, vietējie
atlaižu kartes Riga Pass.
iedzīvotāji, Lielbritānija un Francija. Tūristu interešu sadalījuma
Visos TIC tiek izplatīti un tūristiem piedāvāti dažādi Top 3 ir nemainīgs salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu – vietējā
informatīvie materiāli par Rīgu, par pasākumiem, kultūra, vēsture un apskates objekti pilsētā, pakalpojumi,
piedāvātajiem pakalpojumiem, restorāniem un izklaidi, kā arī aktuālie pasākumi Rīgā. Nemainīgs ir saglabājies TIC piedāvāto
izplatīti muzeju un Latvijas reģionu informatīvie materiāli.
pakalpojumu apjoms, tāpat visos TIC tiek izplatīti un tūristiem
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Izpildes termiņš
vai periods

18.1.2. Rīgas pilsētas reklāmas kampaņu
izstrāde un realizēšana primārajos
mērķa tirgos, mediju pārstāvju vizīšu
organizēšana

RTAB

Pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads

2017.gadā RTAB radīja jaunu Rīgas reklāmas kampaņu
“Insider’s Guide to Riga” (“Rīga rīdzinieka acīm”). Kampaņas
ietvaros tapa 8 jaunas asprātīgas Rīgas reklāmas filmas, kurās
pilsētā attēlota no dažādu personāžu skatu punkta. Video
galvenie varoņi ir blogeris, seniors, taksists, skolotāja,
mācītājs, bērns, kapteinis un putnu vērotāja. Kampaņas
mērķis bija ar interneta un sociālo mediju starpniecību
sasniegt potenciālos ceļotājus vecuma grupā no
18 līdz 45 gadiem, kuri ceļo individuāli, paši plānojot savus
ceļojumus un par nedēļas nogales galamērķiem izvēloties
Eiropas pilsētas. Kampaņas laikā ar tīmekļa un sociālo mediju
starpniecību tika uzrunāti ceļotāji no Vācijas, Somijas,
Zviedrijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Lietuvas, Igaunijas un
Dānijas.
Kampaņas 1.posmā 2017.gada pavasarī tika izmantoti 5
video, kuru kopējais skatījumu skaits pārsniedza 5 miljonus.
Šajā kampaņas posmā RTAB sadarbojās ar airBaltic, Latvijas
Institūtu un LIAA, lai sasniegtu iespējami plašāku auditoriju.
Kampaņas 2.posmā 2017.gada rudenī tika demonstrēti 3
video un to kopējais skatījumu skaits sasniedza 4 miljonus.
Novembra beigās sadarbībā ar VAS “Starptautisko lidosta
“Rīga”” RTAB realizēja vēl vienu kampaņu Vācijā, Somijā un
Zviedrijā, izmantojot 3 no kampaņas video, lai aicinātu viesus
uz Rīgu Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās. Reklāmas
kampaņu atzinīgi novērtējuši tūrisma un reklāmas nozares
profesionāļi gan Latvijā, gan ārvalstīs. Video saņēmuši
galveno balvu, kā labākais tūrisma mārketinga video Latvijā
starptautiskajā Rīgas tūrisma filmu festivālā. Kannās
notiekošajā starptautiskajā festivālā “Cannes Corporate
Media and TV awards” vairāk nekā 1 000 dažādu video
konkurencē “Insider’s Guide to Riga” saņēma zelta godalgas
2 kategorijās – “Labākā tūrisma filma” un “Labākā īsfilma un
sociālo mediju video”. Novembrī “ Insider’s Guide to Riga”
ieguva balvu kā labākā tūrisma reklāmas kampaņas
starptautiskajā festivālā “ART & TUR” Portugālē.
2017.gadā portālu www.liveriga.com apmeklējuši vairāk nekā
1,3 milj. lietotāju. Visvairāk no Vācijas, Krievijas, Lielbritānijas,
Lietuvas un Igaunijas. Jau tradicionāli arī Latvijas iedzīvotāji
izmanto šo portālu, jo tajā ir visplašākā pasākumu un
restorānu datubāze.
2017.gadā Live Rīga sadarbojies ar vairāk nekā 500 ārvalstu
medijiem, uzņemot tos mediju vizītēs, kā arī sniedzot
elektroniski
nepieciešamo
informāciju
publikāciju

2018.gads
piedāvāti dažādi informatīvie materiāli par Rīgu, par pasākumiem
Rīgā, piedāvātajiem pakalpojumiem, restorāniem un izklaidi, kā
arī izplatīti muzeju un Latvijas reģionu informatīvie materiāli.
Turpinot Rīgas atpazīstamības veidošanas kampaņu, 2018.gadā
sērijā "Insider's Guide to Riga" izveidoti 2 jauni reklāmas klipi.
Pateicoties sportistu panākumiem, un to lomai valsts
atpazīstamības veidošanā, izvēlēta stratēģija reklāmas klipos
iesaistīt atpazīstamākos sportistus, rīdziniekus - Jeļenu
Ostapenko un Mairi Briedi.
Klipa ar Jeļenas dalību filmēts 2018.gada jūnijā un tā reklāmas
kampaņa norisinājās augustā un septembrī. Kopējais video
skatījumu skaits visos kanālos sasniedza 809 211. No tiem
Facebook – 762 608, Youtube 42 346, Twitter 4 257 reizes.
Papildus klipa pilnajai versijai tika izveidot Instagram Stories, kuri
sasniedza vairāk nekā 1,5 miljonu lielu auditoriju.
Reklāmas klips ar Maira Brieža dalību filmēts 2018.gada augustā
un tā reklāmas kampaņa norisinājās oktobrī. Maira Brieža klipa
skatījumu skaits sasniedza 523 500. No tiem Facebook – 438 698,
Youtube – 60 695, Twitter – 3288, Instagram – 20 819. Papildus
klipa pilnajai versijai tika izveidot Instagram Stories, kuri
sasniedza vairāk nekā 1,2 miljonu lielu auditoriju. Abu sportistu
klipi izpelnījās atzinību arī vietējā auditorijā ar tiem kā ar
reklāmas materiālu dalījušies gan tūrisma operatori, gan Latvijas
vēstniecības ārvalstīs. Šo reklāmas klipu popularizēšanā
nodrošināta sadarbība arī ar airBaltic, Latvijas Institūtu un LIAA
Tūrisma departamentu. Pateicoties vietējās auditorijas iesaistei
un tās vēlmei dalīties ar reklāmas materiāliem, sasniegt norādītos
rezultātus izdevies ar salīdzinoši nelielām reklāmas izmaksām –
13 623 EUR, kuri ietver arī sociālo mediju reklāmas materiālu
ražošanu. Pasaulē atpazīstamo sportistu izmantošana reklāmā,
ļāvusi piesaistīt auditoriju, kura ir ārpus ierastās Live Rīga
mārketinga kampaņu auditorijas. Līdzās auditorijai, kas
interesējas par ceļošanu uz Baltijas un Ziemeļeiropas valstīm,
sportistu klipu piesaistījuši auditoriju, kas interesējas par tenisu
un boksu, kā arī ir no plašāka valstu loka nekā RTAB mērķa tirgi
(piemēram, ASV un Ķīna).
Portālu LiveRiga.com 2018.gadā apmeklējuši vairāk nekā 1,4
miljoni lietotāju. Visvairāk no Vācijas, Krievijas, Lielbritānijas,
ASV, Lietuvas un Igaunijas. Jau tradicionāli arī Latvijas iedzīvotāji
izmanto portālu, jo tajā ir visplašākā pasākumu un restorānu
datu bāze. Tūristi visvairāk meklē informāciju par dažādām
izklaides un atpūtas iespējām – naktsdzīvi, restorāniem un
iepirkšanos. Visvairāk tūristu apmeklētā portāla sadaļa ir “TOP
apskates objekti”. Latvijas iedzīvotāji visvairāk interesējas par
pasākumu kalendāru un Rīgas restorānu nedēļas norisi. Vidēji
apmeklētāji portālā pavada 02:37 minūtes, apskatot 3,15 lapas.
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18.1.3. Darījumu tūrisma atbalstīšana

18.1.4. Uz eksportu orientētu tūrisma
produktu veidošana, izmantojot
reģionu
unikālo,
dabas
un
kultūrvēsturisko
mantojumu,
reģionos izveidoto infrastruktūru un
kurortoloģijas
pakalpojumu
potenciālu

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

RTAB

Pastāvīgi

RPA “Rīgas pieminekļu
aģentūra”

2017. – pastāvīgi

Nozares dalībnieki

Pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
sagatavošanā. Mediju vizītes organizētas sadarbībā ar 2018.gadā par Rīgu rakstījuši izdevumi un ceļveži no vairāk nekā
partneriem – RD, LIAA Tūrisma departamentu, LR ĀM, 20 valstīm – gan mērķa valstīm, gan tālākiem galamērķiem
Latvijas Institūtu, airBaltic, Jūrmalas domi un Gaujas reģiona (Lietuva, Igaunija, Krievija, Somija, Zviedrija, Dienvidkoreja, USA,
Norvēģija, Lielbritānija, Nīderlande, Polija, Norvēģija, Vācija,
pašvaldībām.
Mediji bijuši primāri no RTAB mērķa valstīm: Somija, Lietuva, Azerbaidžāna, Francija, AAE, Spānija, Ungārija, USA, Šveice,
Zviedrija, Norvēģija, Krievija, Nīderlande, Baltkrievija, Ukraina, Austrija u.c.). Paralēli rakstiem, sniegtas konsultācijas vēl
Vācija, Igaunija u.c. Nozīmīgākie mediji, kas viesojušies Rīgā: vairākiem simtiem žurnālistu un tūrisma nozares pārstāvjiem.
NTV Japan (Japāna), Le Monde (Francija), The Economist Ārvalstu mediju vizītes organizētas sadarbībā ar partneriem - RD,
(Lietuva), Wizzair inflight magazine, Ryanair inflight magazine, LIAA Tūrisma departamentu, LR Ārlietu ministriju, Latvijas
VDS (Francija), Marie Claire (Ungārija).
Institūtu, airBaltic, Jūrmalas domi un Gaujas reģiona
pašvaldībām.
Pēdējos pāris gados, sekojot lasītāju tendencēm, liela uzmanība
tiek pievērsta arī blogeriem un sociālo mediju satura veidotājiem
– tiek rīkotas īpašas vīzītes, kuru pamatā ir skaistu un saistošu
bilžu publicēšana sociālajos tīklos. 2018.gadā tika rīkoti vairāki
šādi braucieni, galvenokārt no Krievijas. Šo ietekmētāju kopējais
sekotāju skaits pārsniedz 2 miljonus.
RTAB turpināja popularizēt darījumu un pasākumu tūrismu
Rīgā ar zīmolu MEET RIGA. 2017.gadā RTAB sadarbībā ar
partneriem izveidoja līdz šim satura ziņā apjomīgāko MICE Turpinot MEET RĪGA un Rīgas kā iespējamā darījumu un
nozarei veltīto katalogu par Rīgu un Latviju, kas tika nosūtīts pasākumu tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšanu, tika
vairāk nekā 20 000 MICE nozares speciālistiem visā Eiropā izvietoti raksti un reklāmas vairākos specializētajos MICE nozares
(https://issuu.com/tmfdialoguemarketing/docs/magic___latv
izdevumos
un
starptautisko
profesionālo
asociāciju
ia-november-2017).
specializētajos žurnālos.
Gada ietvaros tika izvietoti reklāmraksti specializētajos MICE 2018. gada nogalē MEET RĪGA / RTAB sadarbībā ar LIAA Tūrisma
nozares izdevumos: Conference & incentive Travel Magazine, departamentu un TMF Dialogue atbalstu izveidoja apjomīgu
portālā www.eventbranche.nl, Meetings and Business travel darījumu un pasākuma tūrisma digitālo žurnālu “Magnetic
Magazine Holandes izdevumā, Meetings International zviedru Latvia” un tas elektroniski tika nosūtīts vairāk nekā 16 000 MICE
valodas
izdevumā,
žurnālā
Associations
Meetings nozares speciālistiem visā Eiropā. “Magnetic Latvia” digitālais
International u.c. Gada laikā turpinājās portāla izdevums tika izvietots LinkedIn.com MICE nozares profesionāļus
www.MeetRiga.com
atjaunošana
un
datubāzes apvienojošajā grupā “Event Planing & Event Management – the
papildināšana. 2017.gadā portālu rezervāciju veikšanai 1st Group for Event Professionals”, kurai ir 370 tūkstoši sekotāju.
izmantojuši 56 kompāniju pārstāvji, tika veiktas rezervācijas
pasākumiem, konferencēm un semināriem kopā vairāk kā
16 500 dalībniekiem.
2017.gadā:
2018. gadā:
- organizēta starptautiska konference Rīgā – 27.- 28.03.2018.
 Brīvības pieminekļa Goda telpas apmeklējumi;
“Senās kapsētas un memoriāli pilsētvidē Rīgā, Latvijā, Eiropā.
 ekskursijas Rīgas Brāļu kapos un Lielajos kapos;
Teorija. Prakse. Pieredze.”;
 izdevums “Rīgas brāļu kapiem 100. Šodiena un tagadne”
- organizēta fotoizstāde “Brīvības piemineklis – veltījums
ar zibatmiņas karti;
Latvijai”;
 dalība restaurācijas gadatirgū “Denkmall”, Maskavā;
- organizēto Brīvības pieminekļa Goda telpas apmeklējumi;
 apaļā galda diskusija par Lielajiem kapiem ar RD institūciju
- organizētas ekskursijas Rīgas Brāļu kapos un Lielajos kapos;
un Sanktpēterburgas speciālistiem.
- organizēta izstāde “Mans varonis no senatnes tagadnē";
- nodrošināta dalība restaurācijas gadatirgū “Denkmall”,
Lepcigā;
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

18.1.5. Viesmīlības pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana
18.1.6. Dalība
starptautiskajās
tūrisma
izstādēs

Nozares dalībnieki

Pastāvīgi

RTAB

Pastāvīgi

18.1.7. Mangaļsalas
nocietinājumu
tūrisma objektu

krasta baterijas
izveidošana
par

ZI

RTAB

18.3.1. Dalība starptautiskajā konferenču un
kongresu asociācijā (ICCA)

RTAB

18.3.2. Vēstnieku programmas veidošana

RTAB

18.3.3. Profesionālu asociāciju un kongresu
rīkotāju uzņemšana Rīgā

RTAB

19.1.1. Priekšlikumu sniegšana pakalpojumu
pārvaldības sistēmas pilnveidošanai

2018.-2020.

Nav piešķirti līdzekļi projekta realizācijai.

U18.2. Rīkot un atbalstīt starptautiskus pasākumus
Pastāvīgi
2017.gadā MEET RĪGA piedalījās vairākās profesionālajās
izstādēs un kontaktbiržās: CONVENE 2017, IMEX Frankfurt
2017, The Meetings Show UK 2017, EIBTM Barcelona 2017,
MICE Central& Eastern Europe, M&I Forums, UK Agency
Forums, Mice Boat, Boknings Bolaget Mice Stockholm u.c.
U18.3. Atbalstīt darījumu tūrisma (izstāžu, konferenču u.c.) infrastruktūras paplašināšanu
Pastāvīgi
2017.gadā MEET RĪGA piedalījās ICCA rīkotajos pasākumos –
ICCA kongresos un darba semināros Florencē, Vīnē un
Belgradā.
Pastāvīgi
2017.gadā darbība notika.
Pastāvīgi

2018.gads
- nodrošināta dalība “Europa Nostra” Berlīnē.

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

2017.gadā RTAB piedalījās sekojošās tūrisma izstādēs:
 MATKA Nordic Travel Fair 2017 (Helsinki, Somija);
 Vakantiebeurs Utrecht (Utrehta, Nīderlande);
 ITB Berlin 2017 (Berlīne, Vācija);
 Adventur 2017 (Viļņa, Lietuva);
 Tourest 2017 (Tallina, Igaunija).

18.2.1. Dalība starptautiskajās kongresu,
konferenču un korporatīvo pasākumu
rīkotāju izstādēs

18.4.1. Dalība starptautiskajās kruīzu kuģu
kompāniju izstādēs

Izpildes raksturojums
2017.gads

2017.gada RTAB sadarbībā ar Europe Congress un ar LIAA
Tūrisma departamentu Rīgā uzņēma līdz šim lielāko darījumu
un pasākumu organizatoru tūrisma uzņēmumu pārstāvju
grupu – 71 dalībnieku, kam bija iespēja piedalīties MCE
Central & Eastern Europe MICE Forum kontaktbiržā. Pagājušā
gada ietvaros RTAB sadarbībā ar partneriem Rīgā uzņēma 6
darījumu un pasākumu tūrisma iespēju iepazīšanas grupas ar
72 kompāniju pārstāvjiem no Eiropas valstīm.
U18.4. Veicināt kruīzu kuģu ienākšanu Rīgas ostā
RTAB
Pastāvīgi
2017.gadā RTAB piedalījās starptautiskajās kruīzu kuģu
izstādēs Seatrade Europe 2017 (Hamburga, Vācija) un
Seatrade Cruise Global (Fortlauderdale, ASV).
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
U19.1. Nepārtraukti pilnveidot pašvaldības sniegtos pakalpojumus un veiktās funkcijas
RD APC un atbildīgās
2017. – pastāvīgi
RD APC piedalījās RD Birokrātijas apkarošanas centra vadītās
iestādes
darba grupās, kas tika izveidotas ar RD priekšsēdētāja

2018.gadā RTAB piedalījās sekojošās tūrisma izstādēs:
 MATKA Nordic Travel Fair 2018 (Helsinki, Somija);
 Vakantiebeurs Utrecht (Utrehta, Nīderlande);
 ITB Berlin 2018 (Berlīne, Vācija);
 Adventur 2018 (Viļņa, Lietuva);
 Tourest 2018 (Tallina, Igaunija);
 Boot 2018 (Diseldorfa, Vācija);
 Fitur 2018 (Madride, Spānija);
 Arabian Travel Market ( Dubaija, AAE);
 World Travel Market 2018 (Londona).
Nav piešķirti līdzekļi projekta realizācijai.

2018.gadā MEET RĪGA piedalījās vairākās darījumu un pasākumu
tūrisma profesionālajās izstādēs un kontaktbiržās: CONVENE
2018, IMEX Frankfurt 2018, The Meetings Show UK 2018, EIBTM
Barcelona 2018, MICE PEAK, MICE Central & Eastern Europe,
M&I Forums, M&IT UK Agency Challange, UK Agency Forums,
Mice Boat, Boknings Bolaget Mice Stockholm u.c.
2018.gadā MEET RĪGA piedalījās ICCA (Starptautiskā kongresu un
konferenču rīkotāju asociācija) rīkotajos pasākumos – ICCA
kongresos un darba semināros Dubaijā, Ļubļanā, Vejlē.
2018.gadā notika programmas izstrāde sadarbībā ar Latvijas
Kongresu un konferenču biroju.
RTAB sadarbībā ar MEET RĪGA partneriem 2018.gadā Rīgā
iepazīšanās tūrēs uzņēma 155 MICE nozares kompāniju
pārstāvjus no Zviedrijas, Norvēģijas, Vācijas, Krievijas, Beļģijas,
Holandes, Lielbritānijas, Somijas, Polijas un citām valstīm.
Apkopojot Starptautisko asociāciju konferenču un kongresu
statistiku, Rīga 2018.gadā uzņēma 32 konferences un kongresus
ar aptuveni 8 500 dalībniekiem, nodrošinot Rīgas viesnīcām
aptuveni 23 000 gultas naktis.
2018.gadā RTAB piedalījās starptautiskajā kruīzu kuģu izstādē
Seatrade Cruise Global 2018 (Fortlauderdale, ASV).

1. RD APC ir izstrādājis un 30.07.2018. ir izdoti Rīgas pilsētas
izpilddirektora iekšējie noteikumi Nr.25 “Rīgas pilsētas
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
09.02.2017. rīkojumu Nr.26 “Par darba grupas izveidošanu pašvaldības pakalpojumu pārvaldība”, ar kuriem ir izveidota
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļu sniegto pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu pārvaldības sistēma, kas
pilnveidošanai” un 10.10.2017. rīkojumu Nr.181 “Par darba nodrošina vienotu kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek
grupas izveidošanu RD ĪD sniegto pakalpojumu identificēti, aprakstīti, sniegti, uzskaitīti, aktualizēti un pilnveidoti
Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumi.
pilnveidošanai”.
RD APC informēja pašvaldības iestādes un struktūrvienības 2. RD APC piedalījās RD Birokrātijas apkarošanas centra vadītajās
par paredzamajām izmaiņām publisko pakalpojumu darba grupās, kas tika izveidotas ar Rīgas domes priekšsēdētāja
pārvaldības jomā, kas pamatotas ar LR MK noteikumiem:
10.10.2017. rīkojumu Nr.181-r “Par darba grupas izveidošanu
– MK 04.07.2017. noteikumi Nr.399 “Valsts pārvaldes Rīgas domes Īpašuma departamenta sniegto pakalpojumu
pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un pilnveidošanai” un ar Rīgas domes priekšsēdētāja 12.10.2018.
sniegšanas kārtība”;
rīkojumu Nr.RD-18-224-r “Par darba grupas izveidi Rīgas
– MK 04.07.2017. noteikumi Nr.400 “Valsts pārvaldes pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sniegto
pakalpojumu portāla noteikumi”;
pakalpojumu pilnveidošanai”. Darba grupas ir beigušas darbu
– MK 04.07.2017. noteikumi Nr.401 “Noteikumi par valsts 2018.gadā, izvērtējot un pilnveidojot 17 Īpašuma departamenta
pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, un 9 Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšana sniegtos pakalpojumus.
kārtību”;
3.
08.06.2018. ar dienesta vēstuli Nr.APC-18-57-dv RD APC
– MK 04.07.2017. noteikumi Nr.402 “Valsts pārvaldes e- atkārtoti ir sniedzis Rīgas pašvaldības administrācijas iestādēm
pakalpojumu noteikumi”.
un struktūrvienībām informāciju par izmaiņām publisko
Iestādēm/struktūrvienībām tika norādīts, ka:
pakalpojumu pārvaldības jomā, kas paredz, ka pakalpojumu
1) līdz 2018.gada jūlijam pašvaldības iestāžu (pakalpojumu turētājiem sākot ar 01.07.2018. ir jānodrošina pakalpojumu
turētāja) definētajiem pakalpojumu aprakstiem jābūt izpildes rādītāju uzskaite, atbilstoši Ministru kabineta 04.07.2017.
ievietotiem portālā www.latvija.lv; līdz 2018.gada jūlijam noteikumu Nr.399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites,
pakalpojumu turētājiem būs jāsāk uzskaitīt pakalpojumu kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 23.punktam.
izpildes rādītāji – pieteikto pakalpojumu skaits, t.sk. par 4. Lai īstenotu Ministru kabineta 04.07.2017. noteikumu Nr.399
kanāliem, pakalpojumu izpildes kavējumu skaits, sūdzību “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un
skaits par konkrēto pakalpojumu. Uz šo rādītāju pamata sniegšanas kārtība” izpildi, ir veiktas izmaiņas Rīgas domes
būs jāizvērtē pakalpojumu sniegšanas efektivitāte un vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā KAVIS –
jāplāno pakalpojumu pilnveidošanas pasākumi;
KLIENTS ar mērķi saglabāt pašvaldībā ieviesto kārtību
2) pakalpojumu turētājiem būs jānosaka katram pakalpojumu aprakstīšanā un aktualizēšanā. Ar Rīgas domes
pakalpojumam piemērotākais sniegšanas kanāls, ņemot Informācijas tehnoloģiju centra direktora 11.10.2016. rīkojumu
vērā administratīvā sloga mazināšanas pasākumus, Nr.74 “Par KAVIS-KLIENTI izmaiņu vadības darba grupas
izmaksas un ekonomijas apsvērumus, klientu vajadzības veidošanu” izveidotajā darba grupā 15.05.2018. tika apstiprināts
un pakalpojumu sniegšanas procesa īpatnības;
risinājums, kā nodrošināt informācijas nodošanu uz valsts
3) pakalpojumu turētājiem savos iekšējos noteikumos ir pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.
jāiekļauj klientu apkalpošanas pamatprasības;
Visi Rīgas pašvaldības pakalpojumu apraksti ir nodoti un pieejami
4) veidojot, uzturot un attīstot e-pakalpojumus, būs portālā www.latvija.lv .
jāievēro virkne kritēriji un nosacījumi, kas noteikti MK
04.07.2017 noteikumos Nr.402 “Valsts pārvaldes epakalpojumu noteikumi”.
Papildus RD APC, sadarbojoties ar RD ITC, veica nepieciešamo
prasību identificēšanu nepieciešamajām RD vienotās
informācijas sistēmas KAVIS – KLIENTI (turpmāk – RDVIS
KAVIS – KLIENTI) izmaiņām, lai arī turpmāk varētu aprakstīt
pakalpojumus RDVIS KAVIS-KLIENTI un automātiski nodot
informāciju par tiem valsts pārvaldes pakalpojumu portālā
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Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

19.1.2. Klientu
apkalpošanas
tīkla
pilnveidošana, vadoties pēc “Vienas
pieturas aģentūras” principa

Atbildīgās iestādes
(pakalpojumu
turētāji), RD APC

2017. – pastāvīgi

19.1.3. Rīgas
pilsētas
administratīvajā
teritorijā izvietoto afišu stabu un
stendu
tīklu
sakārtošana
un
uzturēšana atbilstoši mūsdienīgas
pilsētvides estētiskajām prasībām
19.1.4. Reklāmas objektu un vasaras
kafejnīcu projektu saskaņošana un
kontrole

Būvvalde

2017. – pastāvīgi

Būvvalde

Pastāvīgi

19.2.1. Publiskā
bezvadu
Wi–Fi
tīklu
ierīkošana
19.2.2. Identifikācijas karšu/skolēna un
Rīdzinieka
karšu
atbalsta
nodrošināšana
19.2.3. E–pakalpojumu attīstība

RD ITC

19.2.4. RDVIS sistēmu attīstība

RD ITC

RD ITC,
struktūrvienības
RD ITC,
struktūrvienības

Izpildes raksturojums
2017.gads
www.latvija.lv.
RD APC turpināja sadarbību ar Rīgas pilsētas pašvaldības
iestādēm un struktūrvienībām, sniedzot 5 savus
pakalpojumus, kā arī nodrošinot 48 citu pakalpojumu turētāju
pakalpojumu
pieprasījumu
un/vai
rezultāta
saņemšanu/izsniegšanu RD APC. Turpinot sadarbību ar
iestādēm/struktūrvienībām, 2017.gadā RD APC sniegto
pakalpojumu klāsts tika paplašināts arī ar RD PIP
pakalpojumu.

Finansējuma iespēju robežās tiek veikta regulāra afišu stabu
un stendu tīrīšana, kā arī aplīmēšana ar balto papīru. 16 afišu
stabiem veikts kosmētiskais remonts.

Regulāri tiek apsekoti reklāmas objekti un vasaras kafejnīcas,
lai konstatētu vai to izbūve un vizualizācija atbilst saskaņotajai
dokumentācijai, kā arī vai ir saņemtas visas nepieciešamās
atļaujas. Kopā apsekoti 2 020 objekti (1 502 reklāmas objekti,
509 vasaras kafejnīcas), no tiem konstatēti 903 pārkāpumi.
U19.2. Nodrošināt efektīvu, centralizētu IKT atbalsta funkciju pašvaldībā
2017.-2020.
Pilnībā pabeigts SIA “Lattelecom” publisko Wi-Fi tīklu
ierīkošanas projekts 285 izglītības iestādēs.
2017.-2020.
Turpinās ēdināšanas uzskaites sistēmas uzturēšana un
nodrošināta datu apmaiņa ar skolēna e-karšu infrastruktūru
skolās.
2017.-2020.
Veikta RD struktūrvienību pasūtīto e-pakalpojumu izstrāžu
realizācija.
2017.-2020.
Veikta RD struktūrvienību pasūtīto funkcionālo izmaiņu
realizācija RDVIS lietojumprogrammās.

2018.gads
1. 03.12.2018. stājās spēkā 24.10.2018. Rīgas pilsētas
izpilddirektora reglaments Nr.RD-18-3-rgi “Rīgas domes
Apmeklētāju pieņemšanas centra reglaments”, ar kuru RD APC
noteikta jauna funkcija - dzīvesvietas deklarēšanas iestādes
funkcija Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un ar to saistītie
uzdevumi. Ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 09.10.2018. rīkojumu
Nr.RD-18-628-ir “Par Rīgas pilsētas iedzīvotāju dzīvesvietas
reģistrācijas nodaļu un Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas
centra reorganizāciju” tika noteikts apvienot līdzšinējās trīs Rīgas
pilsētas iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļas vienā
nodaļā un pievienot to RD APC. Šo izmaiņu rezultātā klientiem ir
paplašinājusies iespēja saņemt klātienes pakalpojumus, kas
saistīti ar dzīvesvietas deklarēšanu, papildus vietās (5 RD APC
atrašanās vietās salīdzinoši ar 3 adresēm iepriekš), kā arī
pagarinātos darba laikos (Brīvības ielā 49/53 katru darba dienu
no plkst.8.00 – 19.00). Padarot pakalpojumu “Dzīvesvietas
deklarēšana” klientiem vēl pieejamāku, no 01.12.2018. šo
pakalpojumu sniedz visas Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas (4
to atrašanās vietās).
2. RD APC turpināja sadarbību ar Rīgas pilsētas pašvaldības
iestādēm un struktūrvienībām, paplašinot klientiem saņemamo
un pieprasāmo pakalpojumu loku (sniedzot 7 savus
pakalpojumus, kā arī nodrošinot 50 citu pakalpojumu turētāju
pakalpojumu
pieprasījumu
un/vai
rezultāta
saņemšanu/izsniegšanu RD APC).
Finansējuma iespēju robežās tiek veikta afišu stabu nomaiņa,
regulāra afišu stabu un stendu tīrīšana, kā arī aplīmēšana ar balto
papīru. Pilsētvidē nomainīti un uzstādīti 5 jauni betona afišu
stabi, 25 afišu stabiem veikts kosmētiskais remonts.
Regulāri tiek apsekoti reklāmas objekti un vasaras kafejnīcas, lai
konstatētu vai to izbūve un vizualizācija atbilst saskaņotajai
dokumentācijai, kā arī vai ir saņemtas visas nepieciešamās
atļaujas. Kopā apsekoti 2 496 objekti (1 935 reklāmas objekti,
561 vasaras kafejnīca), no tiem konstatēts 1 121 pārkāpums.
15 objektos paplašināta RD tīkla pieejamība, izmantojot Wi-Fi
risinājumu.
Turpinās ēdināšanas uzskaites sistēmas uzturēšana un
nodrošināta datu apmaiņa ar skolēna e-karšu infrastruktūru
skolās.
Veikta
RD
struktūrvienību
pasūtīto
6
e-pakalpojumu papildinājumu realizācija.
Veikta RD struktūrvienību pasūtīto funkcionālo izmaiņu
realizācija 22 RDVIS lietojumprogrammās.
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19.2.5. Rīgas pašvaldības deputātu darba
nodrošināšana
19.2.6. Licenču uzskaites sistēmas izveide
19.2.7. Datorparka atjaunošana

RD ITC

Izpildes termiņš
vai periods
2017.-2020.

RD ITC
RD ITC

2017.-2018.
2017.-2020.

19.2.8. Mobilo darba vietu ieviešana

RD ITC

2017.-2020.

RD ITC

2017.-2020.

RD ITC
RD ITC

2017.-2020.
2017.-2020.

19.2.12. Unificētas saskarnes izstrāde

RD ITC

2017.-2020.

19.2.13. Viendabīgas
ieviešana

RD ITC

2017.-2020.

19.2.14. Drukas iekārtu pārvaldības sistēmas
ieviešana

RD ITC,
struktūrvienības

2017.-2020.

19.2.15. Datu apmaiņas ar valsts reģistriem
attīstība

RD ITC

2017.-2020.

19.2.16. Administratīvo IS ieviešana izglītības
iestādēs

RD IKSD
(sadarbībā ar RD ITC)

2017.-2020.

RD IKSD

Pastāvīgi

RD ITC

2017.-2020.

RD ITC

2017. – pastāvīgi

19.2.9. IKT
infrastruktūras
un
rezervēšana
19.2.10. IKT pārvaldības uzlabošana
19.2.11. Tīkla infrastruktūras pārbūve

datu

operētājsistēmas

19.2.17. Mācību
procesa
nodrošināšana skolās

sistēmu

19.2.18. Izglītības iestāžu IKT infrastruktūras
uzlabošana

Izpildes raksturojums
2017.gads
Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

2018.gads
Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

Risinājums ieviests, turpinās sistēmas datu kārtošana.
Veikta datorparka atjaunošana piešķirtā finansējuma
apmērā.
Risinājums tiek ieviests, notiek pakāpeniska mobilo iekārtu
pieslēgšana pārvaldības risinājumam.
Veikti plānveida IKT infrastruktūras un datu rezervēšanas
darbi.
Aktualizēti iekšējie normatīvi procesu optimālai organizācijai.
Veikti pasākumi tīkla caurlaidības palielināšanai, iegādāti un
uzstādīti augstas veiktspējas komutatori, kā arī nomainīts
iekšējais ugunsmūris.
10 skolās atjaunota tīkla infrastruktūra.
Sagatavots ERAF projekta pieteikums un iesniegts vērtēšanai
CFLA.
Visiem iepirktajiem datoriem tiek uzstādīta viendabīga
operētājsistēma, notiek pakāpeniska pāreja uz Win10
operētājsistēmu.
Pilotprojekta ietvaros izvēlēts un novērtēts risinājums, notiek
RD infrastruktūras pielāgošana un pakāpeniska iekārtu
pieslēgšana.
Pieslēgti VID apmaiņas servisi statistikas pārskatu
sagatavošanai. Realizēta VIIS datu apmaiņa, izmantojot
jaunas metodes.
Sadarbībā ar RD ITC veikti:
– 12 funkcionalitātes papildinājumi RDVIS KAVIS modulī
“Pirmsskolu rindas”;
– seši funkcionalitātes papildinājumi RDVIS KAVIS modulī
“Bērnu uzraudzības pakalpojums”;
– papildinājumi RDVIS KAVIS un savstarpējā integrācija
lietojumprogrammas modulī “brīvpusdienu uzskaite”.
Ieviests universālās darba vietas (UDV) web plūsmu modulis
visās
izglītības
iestādēs
dokumentu
elektroniskai
parakstīšanai.
Nodrošināta 2016.gadā skolām iegādāto datorklašu vadības
programmatūru darbības uzturēšana.

Risinājums ieviests, turpinās datu kārtošana.
Veikta datorparka atjaunošana institūciju piesaistītā finansējuma
apmērā.
Notiek pakāpeniska mobilo iekārtu pieslēgšana pārvaldības
risinājumam.
Veikti plānveida IKT infrastruktūras un datu rezervēšanas darbi.

Iegādātās mācību stundu un datorklašu vadības
programmatūras licences lietošanas tiesības izplatītas skolu
datoros.
Uzlabota tīkla infrastruktūra skolās piešķirtā finansējuma
apmērā.

Aktualizēti iekšējie normatīvi procesu optimālai organizācijai.
5 objekti pieslēgti RD optiskajam tīklam, izveidotas 6 optiskās
trases ar 10Gbps caurlaidības spēju, 10 skolās atjaunota lokālā
tīkla infrastruktūra.
Apstiprināts projekts CFLA. Veikta konsultantu piesaiste, nozares
esošās situācijas izpēte un prasību apzināšana.
Visiem iepirktiem datoriem tiek uzstādīta viendabīga
operētājsistēma, notiek plānveida pāreja uz Win10
operētājsistēmu.
Drukas iekārtu pakāpeniska pievienošana pārvaldības
risinājumam, iekārtu optimizācija un drošās drukas ieviešana.
Pieslēgts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra Sodu reģistrs Taksometru licenču kartīšu izsniegšanas
automātiskai atbilstības pārbaudei.
Sadarbībā ar RD ITC ar jaunu funkcionalitāti tiek uzlabotas IT
sistēmas pārvaldībai: KADRI – personāla vadība, HORIZON –
finanšu vadība, RDLIS – lietvedība, KAVIS, DIPS – datortehnikas
iegāde par iestādes līdzekļiem, e-paraksts – darbam ar edokumentiem, LĪGUMI – līgumu vadība.
Vispārējās datu aizsardzības regulas izpildes nodrošināšana RD
IKSD e-resursiem.
Izstrādāts interešu izglītības administrēšanas UDV modulis.

Sadarbībā ar RD ITC RD IKSD padotības iestādēs nodrošināta OS
MS Office, vienota saziņa @edu.riga.lv, datorklašu pārvaldības
programmatūras darbība.
Turpinās iegādāto mācību stundu un datorklašu vadības
programmatūras licenču uzturēšana.
Uzlabota tīkla infrastruktūra skolās piešķirtā finansējuma
apmērā.
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RD IKSD

Izpildes termiņš
vai periods
2017.-2019.

RD LD, RD ITC

2017.-2020.

jomā

RD LD

2016.-2018.

19.2.21. Sociālās palīdzības un pakalpojumu
e–vaučeru sistēmas izveide
19.2.22. Rīgas pilsētas atkritumu ražotāju
vadības sistēmas attīstība (PARIS)

RD LD

2016.-2020.

RD MVD, RD ITC

2017.-2020.

19.2.23. IS izstrāde bezsaimnieku kaķu
uzskaitei
19.2.24. IS izstrāde ielu un zemesgabalu
apstādījumu un to kopšanas uzskaitei
19.2.25. IS izstrāde suņu turēšanas nodevu
iemaksu uzskaitei
19.2.26. Infrastruktūras uzlabojumi Rīgas
pašvaldības kapsētās

RD MVD, RD ITC

2017.-2020.

RD MVD, RD ITC

19.2.27. Kapavietu IS attīstība
19.2.28. Autoparka pārvaldības
izveide

Pasākumi, aktivitātes
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19.2.19. Aprūpes darba atbalsta IS izveide

19.2.20. E–pakalpojumu
attīstība

sociālajā

sistēmas

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Sadarbībā ar RD ITC ir piegādāti 1053 datori RD IKSD Sadarbībā ar RD ITC RD IKSD padotības iestādēm ir piegādāti
padotības iestādēm, no tiem 729 skolām, 162 – PII un 162 – 1607 datori: vispārizglītojošām skolām - 1327 datori, 88 datori –
interešu, sporta, mūzikas un mākslas skolām. PII piegādāti arī sešu interešu izglītības iestāžu datorklasēs, 180 datori Rīgas
162 portatīvie datori un 162 multimediju projektori. Veikti Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās, 12 datori ar specializētu
tīklu ierīkošanas un modernizācijas darbi ar mērķi sakārtot programmatūru M.Muižnieces Rīgas Mākslas skolas datorklasei.
izglītības iestāžu esošo tīklu infrastruktūru, ierīkojot Wi-Fi, IP
Ierīkots Wi-Fi un veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi
telefonus un papildu nepieciešamās tīkla pieslēgvietas, kur
sakārtot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildus tīkla
tās nepieciešamas 10 skolās un dažādi citi tīklošanas darbi vēl
pieslēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem 7
22 skolās, 12 PII un 4 citās padotības iestādēs.
vispārizglītojošās skolās un 2 mūzikas un mākslas skolās un
mazāka apjoma tīklošanas darbi citās 8 vispārizglītojošās skolās.
2017.gadā Aprūpes darba atbalsta IS uzsāka lietot RSD un
2018.gadā Aprūpes darba atbalsta IS uzsāka lietot pašvaldības
Rīgas patversme. Veikta regulāra sistēmas uzturēšana.
SAC. Veikta regulāra sistēmas pilnveidošana un uzturēšana.
Veikti papildinājumi lietojumprogrammas Sociālās palīdzības
administrēšanas programmas sasaistei ar elektroniskā aprūpes
plānošanas sistēma jeb ApSis.
Uzsākta klienta elektroniskās lietas ieviešana RSD. Turpinājās
Turpinājās klienta elektroniskās lietas ieviešana RSD.
darbs pie sociālo pakalpojumu rindu administrēšanas
Turpinājās darbs pie sociālo pakalpojumu rindu administrēšanas
elektroniskās sistēmas izveides un sistēma praksē ieviesta
elektroniskās sistēmas pilnveidošanas.
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
Turpinājās darbs pie sociālo pakalpojumu administrēšanas
institūcijā pilngadīgām personām pakalpojumam.
atskaišu elektroniskās sistēmas pilnveidošanas un ieviešanas
Turpinājās darbs pie sociālo pakalpojumu administrēšanas
vairākiem pakalpojumiem (piemēram, SAC).
elektroniskās sistēmas izveides.
Uzsākts darbs pie elektroniskās veselības aprūpes pakalpojumu
Uzsākts darbs pie elektroniskās veselības aprūpes
uzskaites sistēmas izstrādes un ieviešanas pašvaldības SAC.
pakalpojumu uzskaites sistēmas pašvaldības SAC.
Nodrošināta pusdienu apmaksa skolā ar e-karti.
Aktivitātes nav veiktas.
Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

2017.-2020.

Šobrīd netiek attīstīta. Nebija piešķirts finansējums. Ja tiks
ieviesta jaunā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēma,
visu uzskaiti veiks savācējs.
Notiek regulāra elektroniska datu sistēmas bezsaimnieka
kaķu sterilizācijas uzskaitei uzturēšana.
Sistēma izstrādāta, notiek regulāra tās uzturēšana.

RD MVD, RD ITC

2017.-2020.

Finansējuma trūkuma dēļ sistēma netika izstrādāta.

Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

RD MVD, RD ITC

2017.-2020.

Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

RD MVD, RD ITC
RPP

2017.-2020.
2017.-2020.

RD MVD Kapsētu pārvaldē izveidots optiskais RD datortīkla
pieslēgums. Lai uzlabotu datu pārraides ātrumu un RD
datortīkla pieejamību citos Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu
kantoros, nepieciešams papildu finansējums, kas 2017.gadā
netika piešķirts.
Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
Uzsākta pāreja uz jauno transporta līdzekļu un TETRA rāciju
GPS monitoringa sistēmu (šobrīd sistēmai pieslēgtas 67
operatīvās transporta vienības, 5 peldlīdzekļi un 335 rācijas).
Aktivitātes RD ITC kompetences ietvaros netika veiktas.

RD ITC

Tiek nodrošināts tīmekļa vietnes izmitināšanas pakalpojums.
Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
Visas RPP autotransporta līdzekļu (automašīnas) un TETRA rācijas
integrētas vienotā GPS monitoringa sistēmā.
Aktivitātes RD ITC kompetences ietvaros netika veiktas.
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19.2.29. Ieroču u.c. specinventāra uzskaites
un aprites sistēmas izveide

RPP

Izpildes termiņš
vai periods
2017.-2020.

RD ITC
RPP

2017.-2020.

RD ITC
RPP, RD ITC

2017.-2020.

19.2.32. Vienota videonovērošanas risinājuma
izveide

RPP, RD ITC

2017.-2020.

19.2.33. Elektroniskie nostiprinājuma lūgumi
Zemesgrāmatai

RD ĪD

2016.-2018.

19.2.34. Nekustamo
uzskaite

RD ĪD

2016.-2020.

19.2.30. RPP resursu monitoringa sistēmas
izveide

19.2.31. RPP žurnālu sistēmas attīstība

īpašumu

projektu

RD ITC
19.2.35. Pirmpirkumu IS izstrāde

RD ĪD

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Tika pilnveidota un papildināta speciālo līdzekļu un specifiskās Tika pilnveidota un papildināta speciālo līdzekļu un specifiskās
lietošanas inventāra uzskaite RPP struktūrvienībās, kas lietošanas inventāra uzskaite RPP struktūrvienībās.
nodrošina efektīvu apriti un racionālāku inventāra iegādes
plānošanu un sadali.
Aktivitātes RD ITC kompetences ietvaros netika veiktas.
Aktivitātes RD ITC kompetences ietvaros netika veiktas.
Uzsākta pāreja uz jauno transporta līdzekļu un TETRA rāciju Visas RPP autotransporta līdzekļu (automašīnas) un TETRA rācijas
GPS monitoringa sistēmu (šobrīd sistēmai pieslēgtas 67 integrētas vienotā GPS monitoringa sistēmā.
operatīvās transporta vienības, 5 peldlīdzekļi un 335 rācijas).
Aktivitātes RD ITC kompetences ietvaros netika veiktas.
Aktivitātes RD ITC kompetences ietvaros netika veiktas.
Izstrādāta jaunā RPP Elektronisko notikumu sistēma.
Uzsākta Elektronisko notikumu žurnāla sistēmas ekspluatācija.
Veikti papildinājumi Elektronisko notikumu žurnālā, RPP
nozīmēts kā informācijas resursu turētājs.
Iegādāta un ieviesta jaunā videonovērošanas sistēma, kurai ir Uzsākta
RPP
lokālo
objektu
integrācija
vienotajā
iespēja pieslēgt gan pilsētas, gan arī transporta līdzekļu videonovērošanas sistēmā.
videonovērošanas kameras.
Veikta videonovērošanas sistēmas regulāra uzturēšana, RD ITC
nozīmēts kā tehnisko resursu turētājs vienotai videonovērošanas
Veikta videonovērošanas sistēmas regulāra uzturēšana.
sistēmai.
Sabiedriskās
kārtības
nodrošināšanai
uzstādīta
video
novērošanas sistēma Bolderājā. Video failu glabāšanai iegādāts
video novērošanas sistēmas datu masīvs. 2019.gadā notiek tā
darbības aktivizācija.
Modernizētas RPP nodaļu video novērošanas sistēmas - Spilves
ielā 25A un Viestura prospektā 17.
Veikta pilsētas video novērošanas sistēmas analogās sistēmas
pāreja uz IP platformu 1.posms.
Kopā iesniegti 993 elektroniskie nostiprinājuma lūgumi ZG, no RDVIS UDV Elektronisko nostiprinājumu lūgumu Zemesgrāmatai
tiem 978 lūgumi apmierināti pilnībā.
sistēma pilnībā ieviesta. 2018.gadā caur sistēmu elektroniski
iesniegti un pilnībā apmierināti 1403 nostiprinājuma lūgumi.
Uzlabojumi NĪ investīciju projektu uzskaitei RDVIS RD FD un RD ITC 2018.gadā ir uzsācis projektu par jaunas finanšu
apakšsistēmā “Horizon” netika iekļauti prioritāro darbu un grāmatvedības resursu vadības informācijas sistēmas
sarakstā. Līdz ar to, uzlabojumu izstrādei netika piešķirti ieviešanu, kura ietvaros paredzēts arī ieviest investīciju projektu
līdzekļi budžetā.
moduli. 2018. gadā uzsākta prasību izpēte.
Ieviests ārpakalpojuma risinājums par NĪ projektu uzskaiti.
Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

2017.-2020.
Projekta virzība no LR VARAM puses nav bijusi.

19.2.36. Pašvaldības
ģeotelpiskās
informācijas sistēmas attīstība

RD ITC
RD PAD,
RD struktūrvienības

2017. – pastāvīgi

Aktivitāti plānots realizēt 2018.gadā.
Veikta RĪĢIS sistēmas datu migrēšana uz jauno risinājumu.
Pabeigta ārējā un iekšējā servera konfigurācija un
konsultācijas par programmatūras pielāgošanu. Jaunā ĢIS
sagatavota publicēšanai iekšējiem lietotājiem testēšanai –
veicami nelieli uzlabojumi pirms publicēšanas.

Veikta Pirmpirkumu reģistra izstrāde un integrēšana RDVIS.
18.12.2018. notikusi RD ĪD, Tiesu administrācijas un LR TM
pārstāvju sanāksme par RDVIS Pirmpirkumu reģistra un VVDZ
datu apmaiņas interfeisa izstrādes uzsākšanas jautājumiem.
Veikta risinājuma izstrāde.
Pēc jaunās ĢIS “stresa testa” tika konstatēts, ka Hexagon
piedāvātais risinājums nespēj nodrošināt nepieciešamos ĢIS
ātrdarbību un mūsdienīgu meklēšanas funkcionalitāti bez
papildus ieguldījumiem un programmēšanas. Izvērtējot
provizoriskās izmaksas un veikto darbu kvalitāti, t.sk., darbu
izpildes terminus, tika meklēti citi ērti un viegli administrējami un
lietojami risinājumi ĢIS platformai un izvēlēta ESRI
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Izpildes termiņš
vai periods

RD ITC

2017.-2020.

19.2.37. Ģeotelpiskās
informācijas
e-pakalpojumi (ārējie klienti)

RD PAD

2017. – pastāvīgi

19.2.38. Ģeotelpiskās informācijas aprites
uzlabošana RD (kopīga izmantošana–
iekšējā
aprite
pašvaldībā
un
sadarbība ar valsts institūcijām)

RD PAD

2017. – pastāvīgi

19.2.39. Satiksmes vadības centra sistēmas
attīstība

RD SD

2017.

RD Juridiskā pārvalde,
RD ITC
RD MVD
RD ITC,
RD Sekretariāts, RD
FD

2017.-2020.

Būvvalde

2017.

DzMPK, RD ITC

RD ITC sadarbībā ar

Pasākumi, aktivitātes

19.2.40. Tiesvedību atbalsta sistēmas izveide

19.2.41. Elektronisko dokumentu uzglabāšana
un arhivēšana

19.2.42. Būvniecības IS un RDVIS integrācija

19.2.43. Jaunas IS izstrāde dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas (DzMPK)
funkciju nodrošināšanai
19.2.44. Balss pakalpojumu attīstība

Izpildes raksturojums
2017.gads

Veikta ģeotelpiskās sistēmas modernizācijas pirmā kārta,
izveidojot iekšējā un ārējā ģeoportāla testa vides risinājumu.
13.03.2017. noslēgts līgums ar VRAA par RD PAD epakalpojuma – Topogrāfiskas informācijas izsniegšana no
topogrāfiskas informācijas datubāzes izvietošanu valsts
vienotajā ģeoportālā – https://geolatvija.lv/; uzsākta
pielāgojumu
izstrāde.
Gada
nogalē
veikta
https://geolatvija.lv/ pielāgojumu testēšana testa vidē, lai
konstatētu nepilnības. VRAA ir uzsākusi nepilnību novēršanu.

Regulāri aktualizēta serverī MAISS pieejamā ģeotelpiskā
informācija. Konsultēti RD struktūrvienību darbinieki par
piekļuvi ģeotelpiskajiem datiem, par programmatūru
izmantošanu un datu lietošanas noteikumiem.
Pārskatīti un aktualizēti RD PAD ģeotelpisko datu metadati.
Jaunajā ĢIS risinājumā iestrādāts Metadatu katalogs, ievietoti
pieejamie metadati.
Izsniegtas 9 ģeotelpisko datu izmantošanas licences dažādām
vajadzībām.
Adaptīvās vadības signālplānu izstrāde luksoforu objektiem ar
izteikti nevienmērīgu satiksmes intensitāti mazākas nozīmes
kustības virzienos.
Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

2018.gads
programmatūra. Uzsākts darbs ESRI programmatūras ieviešanā
un datu pārnešana uz jauno risinājumu - informācijas portālu
“GeoRīga”. Veiktas lietotāju apmācības (3 dienu mācībās
dažādām lietotāju kategorijām).
Slēgta publiskā www.rigis.lv mājaslapa un arī iekšējā, jo gan
fiziski, gan morāli bija novecojušas.
Slēgts līdzšinējais ģeotelpiskās informācijas sistēmas portāls.
Uzsākts platformas maiņas pilotprojekts.
VRAA vairākkārt ir veikusi konstatēto nepilnību novēršanu un
labošanu. E-pakalpojuma Topogrāfiskas informācijas izsniegšana
no topogrāfiskas informācijas datubāzes pielāgojumu izstrāde
faktiski ir pabeigta. Lai uzsāktu lietošanu ir jānodrošina
uzņēmumu pilnvaroto personu reģistrēšana VRAA pusē
izvietotajā risinājumā, jo tika konstatēts, ka Latvija.lv
nenodrošina iespēju pilnvarošanu veikta ar e-mobile (tas tiks
piesaistīts kā drošs elektroniskā paraksta veids tikai 2019.gadā).
Tika apzināti lietotāji, apkopotas iesūtītās anketas un informācija
nodota VRAA lietotāju konta/profila izveidei.
Regulāri aktualizēta serverī MAISS pieejamā ģeotelpiskā
informācija. Konsultēti RD struktūrvienību darbinieki par piekļuvi
ģeotelpiskajiem datiem, par programmatūru izmantošanu un
datu lietošanas noteikumiem.
Izsniegtas 9 ģeotelpisko datu izmantošanas licences dažādām
vajadzībām.

6 objektos ieviesti adaptīvie luksoforu signālplāni.

Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
Izstrādāts risinājums un uzstādīts produkcijas vidē.
Finanšu
un
grāmatvedības
elektronisko
dokumentu
sistematizēšana un to glabāšana repozitorijā, atbilstoši vienotajai
grāmatvedības lietu nomenklatūrai par 2018. gadu.

2017.-2018.

Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
Izstrādāts risinājums elektronisko dokumentu uzglabāšanai
un arhivēšanai.
Finanšu un grāmatvedības elektronisko dokumentu
sistematizēšana un to glabāšana repozitorijā atbilstoši
vienotajai grāmatvedības lietu nomenklatūrai par 2017.gadu.
Būvvalde ir nosūtījusi LR EM un BVKB sadarbības līguma
redakciju un priekšlikumus par iespējamajiem BIS ieviešanas
posmiem.
Sistēma izstrādāta, notiek regulāra tās uzturēšana.

2017.-2020.

Likvidētas 6 novecojušās tālruņu centrāles, nodrošinot pilnu

Likvidētas 2 novecojušās tālruņu centrāles, nodrošinot objektos

2017.-2018.

Ir saskaņots BIS sadarbības līguma projekts, kas tika parakstīts
24.01.2019.
Veikta risinājuma uzturēšana un funkcionālie papildinājumi
atbilstoši institūcijas prasībām.
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Atbildīgie izpildītāji
RPP, Būvvaldi, RD PIP,
RD LD, RD APC

19.2.45. RD LD un RSD tālruņu centrāles
attīstība

19.2.46. Radiosakaru infrastruktūras izbūve

19.3.1. Esošās pašvaldības struktūras un to
pilnveidošanas iespēju izvērtēšana,
novēršot
funkciju
dublēšanos,
efektīvi izmantojot līdzekļus

RPP, Būvvalde, RD LD,
RD APC, RD ITC

RD ITC sadarbībā ar
RPP

RD iestādes

RD IKSD
RD LD

RD PAD

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
pāreju uz IP telefonu (Internet Protocol) attiecīgajās iestādēs. pāreju uz IP telefoniju, papildu nomainīti 100 novecojušie tālruņi
Skolās 100 IP tālruņi pieslēgti RD sakaru infrastruktūrai.
pret jauniem IP tālruņiem. Uzsākts pilotprojekts par jaunu
RD bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800 klientu tālruņu tarifikācijas sistēmas ieviešanu, kurš pilnībā tiks ieviests
apkalpošanā izmanto RD ITC uzstādīto vienoto tālruņa 2019.gadā uzsākta tālruņu un saistīto iekārtu monitoringa
sistēmas ieviešana (OVOC).
centrāli.
Visās RPP dežūrdaļās uzstādīti jauna tipa telefoni ar zvanu Rīgas domes bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800 klientu
centra funkcionalitāti.
apkalpošanā izmanto RD ITC uzstādīto vienoto tālruņa centrāli.
Pieejamā finansējuma robežās Būvvaldē ir uzsākta 2019.gadā 10 skolās tiks nodrošināta Skype for business
pakāpeniska komunikāciju tehnoloģiju nomaiņa.
telefonijas risinājums (kopā 100 tālruņi).
2017.
Likvidēta RD LD un RSD (Baznīcas ielā 19/23) vecā tālruņu Izveidots RD LD bezmaksas informatīvā tālruņa 80005055 zvanu
centrāle un veikta pāreja uz IP telefoniju.
centrs, kas nodrošina telefona sarunu ierakstīšanu, informēšanu
RD bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800 klientu par pakalpojuma sniegšanu, par operatoru aizņemtību, balss
apkalpošanā izmanto RD ITC uzstādīto vienoto tālruņa ziņas noklausīšanos zvanu centra web vidē, kā arī ir iespēja atstāt
balss ziņu pēc darba laika jautājuma ierakstīšana un otrā dienā
centrāli.
Visās RPP dežūrdaļās uzstādīti jauna tipa telefoni ar zvanu atzvanīšana, atbildes sniegšana, ja klients atstājis tālruni. Būtiski
centra funkcionalitāti.
uzlabota saziņa ar iedzīvotājiem, kā arī darbiniekiem uzlaboti
Pieejamā finansējuma robežās Būvvaldē ir uzsākta tehniskie saziņas līdzekļi.
pakāpeniska komunikāciju tehnoloģiju nomaiņa, lai varētu RD LD veikta pāreja no vecās uz jauno zvanu centra sistēmu.
nodrošināt iespēju izvēlēties sarunas tematu, tādejādi Būvvaldē veikti uzlabojumi zvanu centrā, nodrošināta iespēja
izvēlēties sarunas tematu (būvniecības jautājumi, iesnieguma
nodrošinot uzreiz savienošanu ar speciālistu.
virzība, pieraksts pie speciālista, adresācijas jautājumi, citi
jautājumi) samazinot gaidīšanas laiku.
2017.-2020.
Ar 01.01.2017. RD ITC ir pārņēmuši savā pārziņā radiosakaru Lai nodrošinātu rāciju darbības nepārtrauktību, izveidots esošo
infrastruktūru. Izveidots rāciju GPS savienojums ar karšu bāzes staciju sakaru kanāla starpsavienojumu rezervēšanas
sistēmu, kur tiek attēlotas rāciju atrašanās vietas.
risinājums tīkla pārrāvumu gadījumos.
Veikta izpēte papildus bāzes staciju izvietošanai, lai varētu
pilnvērtīgi nodrošināt rāciju tīkla pārklājumu.
U19.3. Pilnveidot pašvaldības organizatorisko struktūru un procesus
2017.
Pakāpeniska procesu elektronizācija – inženieru trašu ierādes, Pakāpeniska procesu elektronizācija – inženieru trašu ierādes,
ģeodēzisko izpildmērījumu iesniegšana un saskaņošana ģeodēzisko izpildmērījumu iesniegšana un saskaņošana
elektroniski, kā arī būvniecības dokumentācijas iesniegšanas elektroniski, kā arī būvniecības dokumentācijas iesniegšanas un
un saskaņošanas iespēja elektroniski.
saskaņošanas iespēja elektroniski.
Tiek strādāts pie procesu optimizācijas un informācijas Tiek strādāts pie procesu optimizācijas un informācijas
pieejamības arī citām struktūrvienībām.
pieejamības arī citām struktūrvienībām.
2017.-2019.
Precizēti RD IKSD darbinieku pienākumi un amata apraksti Veikts RD IKSD darbinieku novērtējums, precizējot pienākumus.
saskaņā ar RD IKSD darbinieku individuālo novērtējumu.
2017.
Pārskatīti un aktualizēti atsevišķi RD LD KVS procesi, veikts
2018.gadā Aprūpes darba atbalsta IS uzsāka lietot pašvaldības
viens
funkcionālais
audits,
aktualizēti
atsevišķu
SAC, veikta regulāra sistēmas pilnveidošana un uzturēšana.
struktūrvienību amatu apraksti un reglamenti.
Turpinājās klienta elektroniskās lietas ieviešana RSD. Turpinājās
Saskaņā ar ikgadējo iekšējā audita plānu 2017.gadā tika veikti
darbs pie sociālo pakalpojumu rindu un atskaišu administrēšanas
četri iekšējie auditi trīs RD LD pakļautības iestādēs.
elektroniskās sistēmas pilnveidošanas un ieviešanas vairākiem
sociālajiem pakalpojumiem (piemēram, SAC).
Uzsākts darbs pie elektroniskās veselības aprūpes pakalpojumu
uzskaites sistēmas izstrādes un ieviešanas pašvaldības SAC.
2017.-2020.
2017.gadā atbilstoši RD priekšsēdētāja 01.02.2016. RIĢIS tiek pārstrādāts uz jaunu platformu, kurā būs GeoRīga.
rīkojumam Nr.19-r RD PAD Stratēģiskās vadības pārvalde Metadati par ģeotelpisko informāciju būs pieejami GeoRīga

Izpildes termiņš
vai periods
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Izpildes termiņš
vai periods

19.3.2. Budžeta plānošanas pilnveidošana
saskaņā ar pilsētas stratēģiskajiem
uzstādījumiem un valsts politiku,
pārejot uz vidēja termiņa (trīs gadu)
budžetu

RD PAD
RD FD

2017.-2020.
2017.-2019.

19.3.3. Pasākumu
īstenošana
budžeta
izdevumu
ierobežošanai
un
pašvaldības
veikto
funkciju
optimizēšanai

19.4.1. Pilsētas
attīstības
plānošanas
dokumentos
iekļauto
nostādņu
īstenošana un plānoto aktivitāšu
uzraudzība un koordinācija

Izpildes raksturojums
2017.gads
nodrošināja ITI projektu iesniegumu atlasi.

2018.gads
portālā pie katras datu kopas, e-pakalpojumi tika pilnveidoti un
izstrādāts arī vismaz viens jauns risinājums pakalpojuma
saņemšanai.
Darbība nav notikusi.
Sagatavots un RD Budžeta komisijas 24.10.2018 sēdē iesniegts
Rīgas pilsētas pašvaldības triju gadu budžeta ietvars 2019.2021.gadam, kur noteikti galvenie pašvaldības ieņēmumu un
izdevumu daļas parametri turpmākajam trīs gadu periodam,
izdevumu un saistību politikas pamatprincipi un kritēriji trīs gadu
periodam.
Joprojām valstī trūkst normatīvās bāzes pārejai uz valsts un
pašvfMagneticaldību vidēja termiņa budžeta plānošanu.

Darbība nav notikusi.
Ar RD 15.12.2017 lēmumu tika apstiprināti saistošie
noteikumi Nr.15 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2018.gada
budžetu”, kā arī “Paskaidrojuma raksts un Rīgas domes
priekšsēdētāja ziņojums par Rīgas pilsētas pašvaldības
2018.gada budžetu”, kura sastāvdaļa ir Rīgas pilsētas
pašvaldības triju gadu budžeta ietvars 2018.-2020.gadam, kur
noteikti galvenie pašvaldības ieņēmumu un izdevumu daļas
parametri trīs gadu periodam, kā arī izdevumu un saistību
politikas pamatprincipi un kritēriji, kā arī iezīmēta “fiskālā
telpa” trīs gadu periodam.
RD FD
2017.-2019.
Turpinājās pašvaldības budžeta ieņēmumu pieaugums, kas Valsts veiktās nodokļu reformu rezultātā pašvaldības budžeta
sasniedza 10% pret iepriekšējo gadu, pašvaldības budžeta ieņēmumu pieaugums bija ievērojami zemāks nekā iepriekšējā
izdevumi šajā periodā palielinājās par 13%.
gadā, tas sasniedza 2,1% pret iepriekšējo gadu, pašvaldības
Pašvaldības izdevumu straujāku pieaugumu noteica kapitālo budžeta izdevumiem šajā periodā palielinoties par 7,8%.
izdevumu palielināšanās par 43% salīdzinājumā ar iepriekšējo Pašvaldības izdevumu pieaugumu noteica uzturēšanas izdevumu
pieaugums par 10,1% šajā periodā.
gadu, uzturēšanas izdevumi šajā periodā pieauga par 8,1%.
U19.4. Nodrošināt pilsētas teritoriju racionālu un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu
RD PAD, RD
2017.-2020.
Sagatavota un ar RD 15.11.2017. lēmumu Nr.525 apstiprināta Sagatavota un ar RD 21.11.2018. lēmumu Nr.1771 apstiprināta
pārskata “2016.gada pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības pārskata “2017.gada pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas
2014.-2020.gadam ieviešanu” gala atskaite.
2014.-2020.gadam ieviešanu” gala atskaite.
Sagatavots un ar RD 04.07.2017. lēmumu Nr.7 apstiprināts Pārskats ietver četru ilgtermiņa stratēģisko mērķu un
“Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un deviņpadsmit rīcības virzienu aprakstus, pamatojoties uz:
Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanas  Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto
uzraudzības pārskats par periodu no 2014. līdz 2016.gadam”.
informāciju;
Veikta Programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna  veikto aptauju par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar
aktualizācija, dokumenti apstiprināti RD (1.aktualizācija –
pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem,
04.07.2017. lēmums Nr.8, 2.aktualizācija – 15.12.2017.
aptaujājot 2163 Rīgas iedzīvotāju viņu dzīves vietā;
lēmums Nr.642).
 piecu nozaru ekspertu viedokļiem, kas sniedza vērtējumu par
Tika izstrādāts un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā
rīcības virzienu izpildi sociālajā, pilsētvides, pārvaldības,
Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam Stratēģiskās
ekonomikas un nevalstisko organizāciju jomās;
ietekmes uz vidi novērtējuma monitoringa ziņojums.
 statistiskajiem rādītājiem no Centrālā statistikas pārvaldes,
Lursoft u.c. datu avotiem).
Sagatavotais pārskats pieejams tīmekļa vietnē www.sus.lv.
Vienlaikus 2018.gadā tika organizēta SUS koordinatoru darba
tikšanās, lai informētu Rīgas pilsētas pašvaldību iestāžu un
struktūrvienību SUS koordinatorus par aktualitātēm plānošanas
perioda attīstības plānošanas dokumentu uzraudzībā.
Ar RD 2017.gada 15.decembra lēmumu Nr.642. “Par aktualizētā
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāna un
Investīciju
plāna
2017.–2019.gadam
apstiprināšanu”
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19.4.2. Integrētu
teritoriālo
investīciju
projektu
iesniegumu
atlases
nodrošināšana

RD PAD

2017.-2020.

Izpildes raksturojums
2017.gads

Atbilstoši 13.11.2015. starp LR FM un RD noslēgtajam
deleģēšanas līgumam par ITI projektu iesniegumu atlases
nodrošināšanu, veikti šādi darbi:
1. Nodrošināta 4.2.2.SAM projektu iesniegumu atlase,
kuras ietvaros saņemts un izvērtēts 31 projektu
iesniegums.
2. Nodrošināta 8.1.2.SAM projektu iesniegumu atlase,
kuras ietvaros saņemts un izvērtēts 1 projekta
iesniegums.
3. Nodrošināta 5.6.2.SAM projektu iesniegumu atlase,
kuras ietvaros saņemti 2 projektu iesniegumi.

2018.gads
apstiprinātajos dokumentos veikti grozījumi ar RD 23.05.2018.
lēmumu Nr.1231.
2018.gada 21.novembrī RD pieņēma lēmumu par Rīgas attīstības
programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.
2018.gadā RD PAD sadarbībā ar RD Informācijas tehnoloģiju
centru izstrādāja Attīstības programmas Rīcības un Investīciju
plānu aktualizācijas un uzraudzības (APS) elektroniskās sistēmas
izveides koncepciju. Tika uzsākts arī projekta ieviešanas etaps,
kas ilgs līdz 2020.gadam, sadarbojoties RD PAD, RD Informācijas
tehnoloģiju centram un RD Finanšu departamentam.
Pieteikts projekts “Ziemeļeiropas metropoļu stratēģiskie
izaicinājumi un risinājumi” un saņemts atbalsts.
Pamatojoties uz 13.11.2015. starp LR FM un Rīgas pilsētas
pašvaldību noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.RD-15-679-lī par ITI
projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, Rīgas pilsētas
pašvaldība nodrošina Eiropas Savienības fondu integrētu
teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi. Atbilstoši Rīgas
domes priekšsēdētāja 01.02.2016. rīkojumam Nr.19-r “Par
13.11.2015. deleģēšanas līgumā Nr.RD-15-679-lī noteikto saistību
izpildi atbildīgās struktūrvienības norīkošanu”, RD PAD kā
atbildīgā Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienība nodrošinājusi:
• darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Rīgas
pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases ietvaros
vērtēšanas komisijas sēžu organizēšanu, kā rezultātā tika:

12.01.2018. sniegts atzinums par lēmumā Nr.RD-172777-nd, ar kuru projekta iesniegums “Rīgas Franču liceja
Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, ēkas renovācija, nodrošinot
ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu
ieviešanu” apstiprināts ar nosacījumu, ietverto nosacījumu
izpildi;

21.12.2018. pieņemts lēmums par projekta
iesnieguma Nr.8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas
Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot
ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu
ieviešanu” apstiprināšanu ar nosacījumu.
• darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases
kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Rīgas pilsētas pašvaldības
projektu iesniegumu atlases ietvaros vērtēšanas komisijas sēžu
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Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

19.4.3. Tematiskais
plānojums
“Rīgas
vēsturiskā centra un tā aizsardzības
zonas publisko ārtelpu plāns”

RD PAD

2017.-2019.

RD 15.12.2017. lēmums Nr.645 “Par Rīgas vēsturiskā centra
un tā aizsardzības zonas publiskās ārtelpas tematiskā
plānojuma izstrādes uzsākšanu”.

19.4.4. Tematiskais
plānojums
“Rīgas
vēsturiskā centra un tā aizsardzības

RD PAD

2017.-2019.

RD 15.12.2017. lēmums Nr.646 “Par Rīgas vēsturiskā centra
un tā aizsardzības zonas mājokļu attīstības tematiskā

2017.gads

2018.gads
organizēšanu, kā rezultātā tika:

06.04.2018. pieņemts lēmums par projekta
iesnieguma “Rīgas Centrāltirgus revitalizācija – pazemes
pagrabu
pārbūve
uzņēmējdarbības
veicināšanai”
apstiprināšanu ar nosacījumu;

13.04.2018. pieņemts lēmums par projekta
iesnieguma “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta”
apstiprināšanu ar nosacījumu.
• darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas Rīgas
pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases ietvaros
vērtēšanas komisijas sēžu organizēšanu, kā rezultātā 22.08.2018.
tika pieņemts lēmums projekta iesnieguma “Rīgas Centrāltirgus
revitalizācija – kanālmalas infrastruktūras un publiskās ārtelpas
sakārtošana” apstiprināšanu ar nosacījumu.
Tāpat nodrošināta projekta “Tehniskā palīdzība Rīgas pilsētas
pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu
atlases nodrošināšanai ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas
periodā” īstenošana, kura mērķis ir paaugstināt Rīgas pilsētas
pašvaldības kapacitāti integrēto teritoriālo investīciju projektu
iesniegumu kvalitatīvai un efektīvai atlases nodrošināšanai ES
fondu plānošanas periodā.
Sabiedrības iesaistes pasākumi Rīgas vēsturiskā centra
plānošanas procesā:
 izdevuma Rīgas vēsturiskais centrs - UNESCO Pasaules
mantojuma vieta prezentācija un sabiedrības informēšanas
pasākums par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas
procesa uzsākšanu.
 sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi par Rīgas
vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšanu (Rīgas
Ziemeļu un Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, RTU Arhitektūras
fakultātē).
 sabiedrības iesaistīšanās pasākums “Apkaimju gida” un tam
sekojošas tematiskas diskusijas formātā par “Lielo kapu”
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un teritorijas attīstību
pilsētvides kontekstā, kā arī jaunas tramvaju infrastruktūras
izbūve pieguļošajā teritorijā.
 sabiedrības iesaistīšanās pasākums – tematiska diskusija par
to, kā veidot dzīvi un vidi pilsētas centrā patīkamāku un
ērtāku, pievēršoties centra apkaimēm un mazākām to daļām,
jeb tuvienēm un pilsētvides kvalitātei.
Skat.aktivitātē 19.4.3. sniegto skaidrojumu.
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Pasākumi, aktivitātes
zonas mājokļu attīstības plāns”
19.4.5. Tematiskais
plānojums
“Rīgas
vēsturiskā centra un tā aizsardzības
zonas kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas un attīstības plāns”
19.4.6. Rīgas teritorijas plānojuma līdz
2030.gadam izstrāde

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

RD PAD

2017.

RD PAD

2017.-2018.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
plānojuma izstrādes uzsākšanu”.
RD 15.12.2017. lēmums Nr.647 “Par Rīgas vēsturiskā centra Skat.aktivitātē 19.4.3. sniegto skaidrojumu.
un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas un attīstības tematiskā plānojuma izstrādes
uzsākšanu”.
Ar 15.12.2017. RD lēmumu Nr.651 “Par Rīgas teritorijas Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādes
plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un ietvaros paveiktais:
institūciju atzinumu saņemšanai” Rīgas teritorijas plānojuma • notika RTP 2030 redakcijas publiskā apspriešana vienlaicīgi ar
līdz 2030.gadam redakcija tika nodota publiskajai
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata
projekta sabiedrisko apspriešanu no 09.01.2018. līdz
apspriešanai, kas norisinājās 09.01.-08.02.2018.
08.02.2018.;
• RTP 2030 redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto
institūciju atzinumu un priekšlikumu izvērtēšanas ietvaros:
- 12 tikšanās ar apkaimju biedrību pārstāvjiem, vides un
nevalstiskajām organizācijām;
- 15 darba grupas ar Rīgas domes struktūrvienību un valsts
institūciju pārstāvjiem;
- sagatavots
izvērtējums
ar
2000
iedzīvotāju
priekšlikumiem, no kuriem: 593 priekšlikumi ņemti vērā
RTP 2030 pilnveidotajā redakcijā, 453 - nav ņemti vērā,
334 - daļēji ņemti vērā, 519 - neattiecās uz RTP 2030 un
100 viedokļi pieņemti zināšanai, jo tie neietvēra konkrētus
priekšlikumus;
- sniegtas atbildes priekšlikumu iesniedzējiem;
- izvērtēti 51 institūcijas atzinumā ietvertie iebildumi un
ieteikumi;
- sagatavota RTP 2030 pilnveidotā redakcija un iesniegta
izskatīšanai RD PAK;
- dalība sanāksmēs ar LR VARAM pārstāvjiem, LLPA un LR
SM pārstāvjiem par grozījumiem Zemes pārvaldības
likumā un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumos
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”;
• 26.03.2018. organizēta sanāksme par RTP 2030 redakcijas
publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem un apkopotajiem
priekšlikumiem un institūciju atzinumiem;

•
19.4.7. Teritorijas plānojumu īstenošanas
uzraudzība (monitorings)

RD PAD

2017. – pastāvīgi

19.4.8. Veikt
patvaļīgās
ierobežošanu

Būvvalde

2017. – pastāvīgi

būvniecības
bērnudārzos,

Ar 15.12.2017. RD lēmumu Nr.651 “Par Rīgas teritorijas
plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai” Rīgas teritorijas plānojuma
līdz 2030.gadam redakcija tika nodota publiskajai
apspriešanai, kas norisinājās 09.01.-08.02.2018.
Būvvalde turpina piemērot aizvietotāja izpildes autogāzes
uzpildes stacijās un autostāvvietās, nodrošinot informācijas

29.05.2018. organizēta Domnīca par RTP 2030 teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu risinājumiem.
Skat. aktivitatē 19.4.6. sniegto skaidrojumu

Demontēta līdz pamatiem patvaļīgi pārbūvēta un bīstama
divstāvu privātmāja Ormaņu ielā 41, Rīgā, šāda apmēra piespiedu
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Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

autogāzes
uzpildes
stacijās,
autostāvvietās, reklāmas objektos,
sarkano līniju robežās un tauvas
joslās

19.4.9. Ieņēmumu daļas izpildes un stingras
budžeta izdevumu daļas kontroles
nodrošināšana, sekmējot sabalansēta
budžeta izpildi pārskata gadā
19.4.10. Rīgas
pilsētas
administratīvās
teritorijas
adrešu
sakārtošanas
projekts
19.4.11. Eksportostas lokālplānojuma izstrāde

19.5.1. Rīgas pilsētas pašvaldības publiskā
pārskata sagatavošana
19.5.2. Regulāra sabiedrības informēšana par
pašvaldības finanšu un budžeta
aktualitātēm, kā arī atbildes uz
sabiedrību
interesējošiem
jautājumiem

19.6.1.

Sadarbība
ar
starptautiskajām
kredītreitinga aģentūrām

RD FD Pašvaldības
budžeta pārvalde

2017.-2019.

Būvvalde

2017.-2020.

RD PAD

2017.-2018.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
pieejamību Būvvaldes tīmekļa vietnē www.rpbv.lv.
izpildes pasākumus Būvvaldei īstenojot pirmo reizi.
Būvvalde apkopo informāciju par bīstamajām ēkām un Būvvalde turpina piemērot aizvietotāja izpildes autogāzes
nodrošina informācijas publicēšanu Būvvaldes tīmekļa vietnē uzpildes stacijās, autostāvvietās, nodrošinot informācijas
www.rpbv.lv.
pieejamību Būvvaldes ārējā tīmekļa vietnē www.rpbv.lv.
Būvvalde ir uzsākusi projektu, kura ietvaros tiek nolidotas Būvvalde apkopo informāciju par bīstamajām ēkām un nodrošina
teritorijas ar dronu palīdzību un konstatētas iespējamās informācijas publicēšanu
Būvvaldes ārējā tīmekļa vietnē
patvaļīgās būvniecības pazīmes, kā arī būvinspektori veiks www.rpbv.lv.
iespējamo teritoriju apsekošanu.
Būvvalde turpina izmantot bezpilota lidaparātu, lai apsekotu
plašākas teritorijas un vizuāli identificētu iespējamos
pārkāpumus būvniecībā, nosūtot speciālistus apsekot konkrētās
teritorijas.
Sekmīgi īstenojot budžeta ieņēmumu daļas izpildi un Sekmīgi īstenojot budžeta ieņēmumu daļas izpildi un nodrošinot
nodrošinot budžeta izpildes operatīvo kontroli, Rīgas pilsētas budžeta izpildes operatīvo kontroli, Rīgas pilsētas pašvaldības
2018.gada faktiskais budžeta deficīts (EUR 35,2 milj.) bija par
pašvaldības 2017.gada budžetā tika nodrošināts pārpalikums.
EUR 64,2 milj. mazāks nekā plānotais.
Sakārtotas adreses Brasas, Skanstes, Pētersalas-Andrejsalas, Sakārtotas adreses Avotu, Grīziņkalna, Zolitūdes un Maskavas
Ziepniekkalna, Purvciema un Dārzciema apkaimēs.
forštates apkaimēs.
Izstrādāta lokālplānojuma redakcija un tā nodota publiskajai
apspriešanai.

Apstiprināts ar Rīgas domes 11.07.2018. lēmumu Nr.1418 “Par
Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma
apstiprināšanu” un izdoti RD saistošie noteikumi Nr.46.

U19.5. Sniegt korektu, pārskatāmu un aktuālu informāciju par pašvaldību un katru tās institūciju
2017.-2019.
Sagatavots un RD apstiprināts Pašvaldības publiskais pārskats Sagatavots un RD apstiprināts Pašvaldības publiskais pārskats par
par 2016.gadu, pārskats publicēts RD tīmekļa vietnē 2017.gadu, pārskats publicēts RD tīmekļa vietnē latviešu un angļu
https://pasvaldiba.riga.lv/ latviešu un angļu valodās.
valodās.
RD FD
2017.-2019.
Pašvaldības publiskā pārskata sagatavošana, sabiedrības Pašvaldības Publiskā pārskata sagatavošana, sabiedrības regulāra
regulāra informēšana par pašvaldības finanšu un ekonomikas informēšana par pašvaldības finanšu un ekonomiskajām
aktualitātēm sadarbībā ar RD SAN, kā arī atbilžu sniegšana uz aktualitātēm sadarbībā ar RD SAN, kā arī atbilžu sniegšana uz
iedzīvotāju vēstulēm.
iedzīvotāju vēstulēm.
RD SAN
Saskaņā ar RD SAN tiešajām funkcijām gatavotas preses Saskaņā ar RD SAN tiešajām funkcijām gatavotas preses relīzes,
relīzes, organizētas preses konferences, tikšanās un intervijas organizētas preses konferences, tikšanās un intervijas ar RD
ar RD amatpersonām. Pausts RD oficiālais viedoklis. Pēc amatpersonām. Pausts RD oficiālais viedoklis. Pēc žurnālistu
žurnālistu pieprasījumiem gatavoti dažādi informatīvie pieprasījumiem gatavoti dažādi informatīvie materiāli. Darbojas
materiāli. Darbojas un tiek pilnveidoti Rīgas pilsētas un tiek pilnveidoti Rīgas pilsētas pašvaldības portāli www.riga.lv
pašvaldības portāli www.riga.lv un https://pasvaldiba.riga.lv/, un https://pasvaldiba.riga.lv/, kuros informācija tiek aktualizēta
kuros informācija tiek aktualizēta vairākas reizes dienā. vairākas reizes dienā. Turpināta aktīva komunicēšana ar
Turpināta aktīva komunicēšana ar iedzīvotājiem un iedzīvotājiem un žurnālistiem sociālajos tīklos www.twitter.com
žurnālistiem sociālajos tīklos www.twitter.com un un www.facebook.com, izplatot informāciju, atbildot uz
www.facebook.com, izplatot informāciju un atbildot uz jautājumiem un ierosinājumiem.
jautājumiem un ierosinājumiem.
U19.6. Nodrošināt pašvaldības finanšu caurskatāmību un izskaidrošanu sabiedrībai
RD FD Resursu
2017.-2019.
RD FD turpina sadarbību ar kredītreitinga aģentūrām RD FD turpina sadarbību ar kredītreitinga aģentūrām
pārvalde
“Standard & Poor’s” un “Moody’s Investors Service”, “Standard & Poor’s” un “Moody’s Investors Service”, aģentūras
aģentūras tiek regulāri nodrošinātas ar aktuālo finanšu un tiek regulāri nodrošinātas ar aktuālo finanšu un ekonomisko
ekonomisko informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldību, tiek informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldību, tiek organizētas
RD FD
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Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
organizētas aģentūru pārstāvju vizītes Rīgā, to tikšanās ar aģentūru pārstāvju vizītes Rīgā, to tikšanās ar pašvaldības vadību
pašvaldības vadību un speciālistiem.
un speciālistiem.
U19.7. Nodrošināt regulāru dialogu ar sabiedrību un sekmēt sabiedrības līdzdalību pašvaldības darbībā (t.sk. lēmumu pieņemšanā un īstenošanā)
Informatīvie
un
izglītojošie
RD IKSD
Pastāvīgi
2018. gadā tika īstenoti 3 apkaimju iedzīvotāju forumi,
pasākumi/projekti par līdzdalības
iedzīvotāju līdzdalības un iesaistes veicināšanai. 8. novembrī
iespējām pašvaldības darbībā un par
sadarbībā ar Rīgas skolēnu domi tika organizēts forums “Jaunieši
pienākumiem attiecībā pret dažādām
29.11.2017. notika astotais iedzīvotāju forums “Rīga dimd – apkaimes izaugsmei” ar Zolitūdes, Imantas un Iļģuciema skolu
pašvaldības iedzīvotāju grupām
iedzīvotāji runā, domā, dara!”, kurā piedalījās vairāk nekā jauniešiem, NVO un iedzīvotājiem. Forumā piedalījās 80
190 rīdzinieki.
dalībnieki.
2017.gadā projektu konkurss “Apkaimju forumi” tika 12. decembrī tika organizēts forums “Iedzīvotāji pilsētas
apvienots ar konkursu “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un izaugsmei”, pulcējot 62 dalībniekus. Savukārt 19. decembrī tika
piederības veicināšanai”, nodrošinot konkursu 4 uzsaukumos. organizēts forums “NVO pilsētas izaugsmei”, pulcējot ap 30
Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 29 projektiem.
aktīvo NVO pārstāvjus.
2018. gadā projektu konkurss “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un
piederības veicināšanai” tika organizēti 3 konkursa uzsaukumi,
rezultātā piešķirot finansējumu 21 projektam.
Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas
RD IKSD
Pastāvīgi
Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā biedrību,
aktivitāšu/projektu atbalsts, kuros
biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju atbalstam un nodibinājumu un reliģisku organizāciju atbalstam un Rīgas domes
iesaistās dažādas sabiedrības grupas
RD padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas projektu padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas projektu
finansiāla atbalsta saņemšanai pilsoniskās līdzdalības un finansiāla atbalsta saņemšanai pilsoniskās līdzdalības un
savstarpējās sadarbības attīstības jomā – pavisam kopā savstarpējās sadarbības attīstības jomā - pavisam kopā atbalstīti
atbalstīti 10 projekti.
9 projekti.
Pašvaldības sadarbības memorands ar
RD
Pastāvīgi
2017.gadā ar RD lēmumu tika apstiprināts jaunais 2018. gadā notika 2 Konsultatīvās padomes klātienes tikšanās,
NVO,
kā
arī
RD
izveidotās
(pašvaldības iestādes,
Konsultatīvās padomes sastāvs, iekļaujot 12 NVO pārstāvjus kuru laikā tika izskatīti aktuālie jautājumi sabiedrības integrācijas
konsultatīvās padomes, darba grupas
struktūrvienības),
un 11 RD pārstāvjus. Notika divas Konsultatīvās padomes jomā un plānota konsultatīvās padomes turpmākā iesaiste
un publiskās apspriešanas
RD IKSD
sēdes.
plānošanas dokumentu sagatavošanā 2019.-2024. gadam.
RD IKSD
2017.
Īstenots pētījums “Sabiedrības integrācija Rīgā 2017”.
Nākamā iedzīvotāju aptauja sabiedrības integrācijas jomā tiek
Regulāra iedzīvotāju aptauja
plānota 2020. gadā.
U19.8. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un apkaimju iedzīvotāju teritoriālajām organizācijām
Pašvaldības un NVO sadarbības
RD PAD, RD IKSD
Pastāvīgi
Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādes 2018.gadā RD un NVO sadarbības memorandam pievienojās vēl 6
memoranda ietvaros – sabiedrības
ietvaros ir notikušas vairākas tikšanās ar interesentu grupām:
organizācijas.
iesaistes un aktīvas līdzdalības
– sanāksme par ģimenes dārziņu teritorijām un to attīstību; 2018.gadā projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un
pašvaldības lēmumu pieņemšanā un
– sanāksme par transporta attīstību ar apvienību piederības veicināšanai” ietvaros īstenoti 3 uzsaukumi, atbalstot
īstenošanā nodrošināšana, attīstot
“Apeirons” un Riteņbraucēju apvienību;
un piešķirot finansējumu 21 projektam.
pastāvīgu partnerību starp pašvaldību
– sanāksme par Mežaparka attīstību ar Mežaparka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas tematisko
un NVO
attīstības biedrību.
plānojumu izstrādes ietvaros notikušas vairākas tikšanās ar
2017.gadā RD un NVO sadarbības memorandam pievienojās interesentu grupām:
vēl 10 organizācijas.
 Diskusija par “Lielo kapu” saglabāšanu un attīstību pilsētvides
2017.gadā projektu konkurss
“Apkaimju forumi” tika
kontekstā un jaunas tramvaja infrastruktūras izbūvi
apvienots ar konkursu “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un
pieguļošajā teritorijā;
piederības veicināšanai”, nodrošinot konkursu 4 uzsaukumos.
 Diskusija par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas
Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 29 projektiem.
mājokļu attīstības tematiskā plānojuma izstrādi;
 Diskusija par vides pieejamības risinājumiem publiskā ārtelpā
un to ieviešanu Vecrīgā.
Apkaimju identitātes un to iedzīvotāju
RD PAD
2017.-2020.
Dalība RPR vadītajā URBACT III projekta CHANGE vietējā Dalība URBACT projekta “CHANGE! Pārmaiņas! – Publisko
piederības izjūtas savai apkaimei
atbalsta grupā. Projekts nodarbojas ar sabiedrības kopdarbībā pakalpojumu sociālais dizains” projekta partneru sanāksmē un
Pasākumi, aktivitātes

19.7.1.

19.7.2.

19.7.3.

19.7.4.
19.8.1.

19.8.2.
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AI

2017. – pastāvīgi

stiprināšana

19.8.3. Apkaimju iedzīvotāju talku, akciju,
ielu svētku un citu pasākumu, kuri
vērsti uz iedzīvotāju līdzdalību
apkaimes attīstībā un iekļaušanos
apkaimes kopienā, organizēšana

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
balstītu publisko pakalpojumu modeļa izveidi, sadarbojoties pieredzes apmaiņas vizītes aktivitātēs, Dun Laoghaire (Dublina),
ar Čiekurkalna un Sarkandaugavas apkaimes biedrībām.
Īrijā. Sanāksmē tika prezentētas publisko pakalpojumu loma
2017.gada aprīlī RD PAD kopā ar RPR ekspertiem devās sadarbībā ar apkaimēm, speciāli Dun Laoghaire izstrādātajām
pieredzes apmaiņas braucienā uz Gdaņsku (Polijā). Organizētā atbalsta programmām, kā arī norisinājās studiju tūrēs apmeklējot
partneru sanāksme un pieredzes apmaiņas brauciens vairākas Dun Laoghaire apkaimes. Notika tikšanās ar Dun
Gdaņskā (Polijā), kā vienā no partneru pilsētām, bija ceturtā Laoghaire pilsētas mēru kā arī citiem pašvaldības speciālistiem,
partneru sanāksme un trešais pieredzes apmaiņas brauciens. kas nodarbojas ar kopienu attīstību un sociālā atbalsta darbu.
Ceturtās sanāksmes mērķis bija Integrētā rīcības plāna (IAP) Noslēdzoties “CHANGE” projektam tika izveidots rīcības plāns.
izstrādes darba procesa tiešā uzsākšana un pēc iespējas Plāna rīcības definētas, par pamatu ņemot galveno URBACT
labāku rezultātu sasniegšanas veicināšana, iepazīstot tuvāk projekta "CHANGE!" Rīgas plānošanas reģionā integrētās
4 partneru labās prakses pieredzes un uzņemošā partnera – darbības mērķi: "RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA KOPIENU JUMTA
Gdaņskas pilsētas veiksmīgo pieredzi. Divu sanāksmes dienu ORGANIZĀCIJAS IZVEIDE".
ietvaros RPR darba grupa, aktīvi piedaloties visās sanāksmes 2018. gadā RD PAD pārstāvji ņēma dalību šādos pasākumos:
darbu sesijās, guva daudz vērtīgu atziņu turpmākajam 7.oktobrī Strazdumuižas klubā notika sarunu forums par Juglas
darbam vietējā līmenī ikdienas darbā un projekta aktivitātēs, attīstību, dalība 8. novembrī rīkotajā jauniešu apkaimju forumā
“Jaunieši apkaimes izaugsmei ”Imantas, Zolitūdes un Iļģuciema
Integrētā rīcības plāna izstrādes pieejai.
2017.gada jūnijā tika rīkots starptautiskā projekta CHANGE apkaimēm, kā arī 21. novembrī notika saruna ar Torņakalna
forums, kur projekta dalībnieki dalījās ar vietējās un attīstības biedrību par apkaimei būtiskiem jautājumiem.
starptautiskās prakses labajiem piemēriem. RD PAD pārstāvis RD PAD pārstāvis piedalījās arī RD IKSD vadītajā “Apkaimju
sniedza prezentāciju par Gdaņskas pieredzi. Forumā eksperti iniciatīvu konkursa” projektu vērtēšanā.
sniedza savu redzējumu par pilotteritorijām, to problemātiku, RD PAD speciālisti piedalījušies RD IKSD rīkotajā Sabiedrības
integrācijas programmas projektu konkursa “Apkaimju forumi”
iespējām un potenciālajiem risinājumiem.
2017.gada septembrī notika pieredzes apmaiņa ar projekta vērtēšanā, Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma
dalībniekiem no Skane (Zviedrija). Skane pārstāvji tika konkursa komisijā, projektu konkursa “Apkaimju iniciatīvas
uzņemti Rīgā, Jaunpilī un Ķekavā.
līdzdalības un piederības veicināšanai” vērtēšanas komisijā, kā arī
RD PAD pārstāvji sniedza prezentācijas par labajiem piedalījās forumā “Jaunieši apkaimes izaugsmei”.
piemēriem apkaimju idejas īstenošanā un sabiedrības
līdzdalību Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam
izstrādē. Pēc tam notika diskusijas un darbs grupās.
29.11.2017. dalība forumā “Rīga dimd – iedzīvotāji runā,
domā, dara!”.
Dalība RD IKSD rīkotajā Sabiedrības integrācijas programmas
projektu konkursa “Apkaimju forumi” vērtēšanā; Radošo
kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkursa komisijā;
projektu konkursa “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un
piederības veicināšanai” vērtēšanas komisijā.
1. Konkurss Dārziņu apkaimē “Dārziņu apkaimes 1.Projekts “NVO diena Izpilddirekcijā” 9x gadā;
sakoptākais dārzs un tam piegulošā teritorija”, piedalījās 2.Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi un Lāčplēša
22 īpašnieki.
dienas pasākumi Šķirotavā 25.martā, 14.jūnijā, 11.novembrī 3x
2. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi gadā;
Šķirotavā 2x gadā;
3.Olimpiskās dienas pasākums Miera dārzā;
3. Seši līdzdarbības pasākumi radošajā kultūrtelpā “Strops” 4.Jāņu ielīgošanas pasākums Mazjumpravas muižā;
Mazjumpravas muižā;
5.Pasākumu cikls “Es izzinu Rīgu” Maskavas forštatē un
4. Atjaunotās Ķengaraga promenādes 10 gadu jubilejas Grīziņkalnā 3x gadā;
pasākums;
6.Foto izstādes “ielas anatomija. Maskavas iela” atklāšana un
5. Pasākumu cikls “Rīga lepojas” 2x gadā;
eksponēšana Mazā Kalna ielas skvērā un Spīķeru kvartālā 2x

280

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

ZI

PI

19.9.1. Sadarbība ar Rīgas plānošanas
reģionu un Rīgas aglomerācijā
esošajām pašvaldībām un pašvaldību
organizācijām (Latvijas Pašvaldību
savienība, Latvijas Lielo pilsētu
asociācija u.c.)

19.9.2. Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja
dalība ES Reģionu komitejas locekļu
delegācijā kopā ar 3 novadu
pašvaldību pārstāvjiem, 2 republikas
pilsētu pašvaldību pārstāvjiem un
Latvijas
Pašvaldību
savienības

RD PAD

RD LD
RD ĀP

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
6. Pasākumu cikls “Es izzinu Rīgu” 3x gadā;
gadā;
7. Jāņu ielīgošanas pasākums Ķengaraga parkā;
7.Sadarbības pasākumi kultūrtelpā “Strops”;
8. Kultūras projekts “Ielas anatomija. Maskavas iela” 8.Dzejas izrāde “Manas Rīgas dzejnieki “;
9.Latvijas sieviešu invalīdu asociacijas “Aspazija” radošā diena,
(1.daļa);
Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” radošā diena, izglītojošās
9. Tematiskais pasākums “Mēs atgriezāmies”;
10. “Ziemassvētki 2017”;
spēles “Es izzinu Ķengaragu”, ekskursijas “Iepazīsti Mazjumpravas
11. Četras vizuālās mākslas izstādes;
muižas vēsturi” Mazjumpravas muižā 8x gadā, Kalna ielas skvērā
12. Spodrības mēnešu aktivitātes apkaimēs aprīlī un maijā;
un Spīķeru kvartālā 2x gadā;
13. Bezdarbnieku nodarbinātības pasākumi pagaidu darbos 10.Pasākums no cikla “Rīga lepojas” – Stāsts par Rīgas
(02.12.-31.12.2017.) un skolēnu nodarbinātība vasaras skursteņslauķiem;
mēnešos.
11.Sporta laukuma atklāšana Dārziņu apkaimē sadarbībā ar Rīgas
Dārziņu iedzīvotāju biedrību;;
12.Izglītības iestāžu vizuālās mākslas darbu izstādes 5x gadā;
13. Skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma
konkurss “Ziemassvētki 2018”;
Konkurss Dārziņu apkaimē “Dārziņu apkaimes sakoptākais dārzs
un tam piegulošā teritorija”, kurā piedalījās 22 īpašnieki.
15. Aktīvais nodarbinātības pasākums “Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi” (ID PVS 3567).
Nodrošināta Lielās talkas norise Ziemeļu rajona un Vidzemes Nodrošināta Lielās talkas norise Ziemeļu rajona un Vidzemes
priekšpilsētas teritorijās 74 vietās un izvesti atkritumi no priekšpilsētas teritorijās 64 vietās un izvesti atkritumi 700m³,
41 vietas, organizētas 8 lapu savākšanas vietas un lapu organizētas 12 lapu savākšanas vietas un lapu izvešana 1028m³.
izvešana.
Finansiāli atbalstīta Zinību dienas un Ziemassvētku pasākumu
Finansiāli atbalstīta Zvejnieku svētku, Zinību dienas un rīkošana Mangaļsalā (U17.5).
Ziemassvētku pasākumu rīkošana Mangaļsalā.
un Neredzīgo ciemata svētki Strazdumuižā.
Lielās Talkas pasākumu koordinēšana un organizēšana.
Lielās Talkas pasākumu koordinēšana un organizēšana.
Vakarbuļļu peldvietas Zilā karoga vides aktivitātes ietvaros – Vakarbuļļu peldvietas Zilā karoga vides aktivitātes ietvaros –
pludmales teritorijas sakopšanas talka, piedaloties Rīgas 19. pludmales teritorijas sakopšanas talka, piedaloties Rīgas
un 33.vidusskolu audzēkņiem un pedagogiem.
33.vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem.
U19.9. Nodrošināt regulāru sadarbību ar valsts institūcijām un citām pašvaldībām
2017.-2020.
Dalība normatīvo aktu izstrādē (Zemes pārvaldības likums) un RD PAD līdzdalība RPR kā partnerim pieteikt pārstāvniecību
plānošanas procesā (Ainavu ekspertu padome) kā LLPA ESPON programmas atbalstam pētījuma Economic Sprawl
pārstāvim.
veikšanai. Projekts akceptēts.
Dalība RPR konsultatīvajā komisijā, LPS un LLPA organizētajās Dalība LLPA un LPS organizētajos semināros (klātienē vai
sanāksmēs.
attālināti) kā arī iesūtīto dokumentu izskatīšana un komentēšana.
Tika noslēgts līgums ar LU par pētījumu “Rīgas aglomerācijas Dalība LPS un LLPA organizētajās sanāksmēs.
robežu precizēšana”, kurš tika pabeigts 30.11.2017., un tas
kalpos par informācijas avotu jaunās Rīgas attīstības
programmas periodam pēc 2020.gada izstrādē.
Darbība notika.
Darbība notika.
2017. – pastāvīgi
Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība ES Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība ES
Reģionu komitejas locekļu delegācijā.
Reģionu komitejas locekļu delegācijā.
Sadarbībā ar ES Reģionu komiteju nodrošināti divi nozīmīgi
pasākumi Rīgā:
 ES Reģionu komitejas Eiropas Liberāļu un demokrātu
apvienības (ALDE) grupas izbraukuma seminārs par ES drošības
Izpildes termiņš
vai periods
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19.9.3. Sadarbība ar LR ĀM un citām valsts
pārvaldes
iestādēm,
EK
pārstāvniecību Latvijā un dažādām
ārvalstu vēstniecībām LR un LR
vēstniecībām ārvalstīs

RD ĀP

2017. – pastāvīgi

19.10.1. Sadarbības
veicināšana
starptautiskām
organizācijām/institūcijām

RD ĀP

Pasākumi, aktivitātes

Izpildes raksturojums
2017.gads

priekšsēdētāju

ar
un

Nodrošināta informācijas apmaiņa, dalība starptautisku
pasākumu rīkošanai izveidotajās darba grupās un vēstniecību
rīkotajos pasākumos, kā arī tikšanās ar vēstniekiem un
vēstniecību pārstāvjiem. 2017.gadā:
 ikgadējās LR akreditēto vēstnieku tikšanās ar
RD priekšsēdētāju Rīgā, Melngalvju namā 28.02.2017.
nodrošināšana;
 pēc Portugāles vēstniecības Stokholmā un Portugāles
rietumu reģiona starpmunicipalitāšu apvienības lūguma –
Portugāles rietumu reģiona municipalitāšu mēru
delegācijas uzņemšanas RD 03.04.2017. nodrošināšana
vizītes Latvijā un Igaunijā ietvaros, prezentācijas un
pārrunas par iespējamo sadarbību;
 pēc Uzbekistānas valsts lūguma, Apvienoto Nāciju
Organizācijas (ANO) Attīstības programmas ietvaros
sadarbībā ar LR ĀM – Uzbekistānas valsts augsta un vidēja
līmeņa ierēdņu delegācijas uzņemšanas un prezentāciju RD
07.05.2017. nodrošināšana;
 pēc LR vēstniecības Ķīnā un LIAA lūguma – Šeņžeņas
pilsētas (Ķīna) pārstāvju uzņemšanas RD 12.06.2017.,
prezentāciju par tūrismu un kultūru un informācijas
apmaiņas nodrošināšana;
 pēc Ciciharas pilsētas un Ķīnas vēstniecības lūguma –
tikšanās ar Ciciharas (Ķīna) delegāciju RD 21.09.2017.
nodrošināšana, informācijas apmaiņa par kultūras, sporta
un tūrisma jomu attīstību;
 pēc Vācijas vēstniecības iniciatīvas uzsākts darbs pie
vēstniecības un RD kopīgā projekta – Berlīnes lāču figūru
izstādes organizēšanas Rīgā 2018.gadā, t.sk. tikšanās ar
Vācijas vēstnieku un SIA “Buddy Bear Berlin” pārstāvjiem
un Rīgas laukumu apskate 13.11.2017.;
 pēc Somijas vēstniecības lūguma – Rīgas Rātsnama fasādes
izgaismošana, svinīgo runu un aktivitāšu organizēšana un
koordinēšana par godu Somijas 100 gadu jubilejai
05.12.2017.
U19.10. Veicināt daudzpusēju pašvaldības starptautisko sadarbību
2017. – pastāvīgi
Nodrošināta RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas
pašvaldības
darbinieku
dalība
starptautisko
organizāciju/institūciju un tīklu iniciētajos pasākumos (veiktas

2018.gads
un ES ārējās robežas stiprināšanas jautājumiem Rīgā 22.04.23.04.2018.;
 iesaistīto pušu dialogs “Eiropas Savienība investē mūsu
drošībā” par Latvijas iespējām piedalīties Eiropas Aizsardzības
fonda atbalstīto projektu ieviešanā Rīgā 07.03.2018. Pasākums
noorganizēts sadarbībā ar ES Reģionu komiteju un Latvijas
Drošības un aizsardzības industriju federāciju.
Nodrošināta informācijas apmaiņa, dalība starptautisku
pasākumu rīkošanai izveidotajās darba grupās un vēstniecību
rīkotajos pasākumos, tikšanās ar vēstniekiem un vēstniecību
pārstāvjiem 2018.gadā, t.sk.:
 ikgadējās LR akreditēto ārvalstu vēstnieku tikšanās ar RD
priekšsēdētāju Rīgā, VEF Kultūras pilī 19.03.2018.
nodrošināšana;
 pēc Īrijas vēstnieka lūguma nodrošināta Rātsnama fasādes
izgaismošana par godu Svētā Patrika dienai 12.03.18.03.2018.;
 pēc Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības lūguma – Pekinas
delegācijas tikšanās ar RD priekšsēdētāja vietnieku RD
30.05.2018. nodrošināšana;
 pēc Gruzijas vēstniecības lūguma – Gruzijas vēstniecības
pieņemšanas par godu Gruzijas Republikas simtgades jubilejai
30.05.2018. VEF Kultūras pilī koordinēšana;
 pēc Spānijas vēstniecības lūguma – Barselonas, Valensijas un
Seviljas arhitektu grupas uzņemšana RD 29.06.2018., vizītes
koordinēšana un informācijas apkopošana par Rīgas
jūgendstila arhitektūru;
 pēc Ungārijas vēstniecības lūguma – Ungārijas ebreju sieviešu
piemiņas skulptūras atklāšanas pasākuma 04.07.2018.
koordinēšana;
 pēc Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieka iniciatīvas,
sadarbībā ar SIA “Buddy Bears Berlin” Latvijas simtgades
pasākumu ietvaros – Vācijas Federatīvās Republikas
vēstniecības Latvijā un RD kopprojekta, Berlīnes lāču figūru
izstādes “United Buddy Bears Riga 2018” Rīgā, Doma laukumā
10.07.–24.08.2018. noorganizēšana;
 pēc Indijas Republikas vēstniecības un LR Ārlietu ministrijas
lūguma – pieņemšanas par godu Mahatma Gandija 150.gadu
jubilejai organizēšana RD 19.10.2018.

Nodrošināta RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas
pašvaldības
darbinieku
dalība
starptautisko
organizāciju/institūciju un tīklu iniciētos pasākumos (veiktas
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RD ĀP

2017. – pastāvīgi

sadarbības tīkliem, pārstāvot Rīgas
pilsētas intereses tajos un organizējot
RD vadības, RD deputātu un Rīgas
pilsētas pašvaldības darbinieku dalību
starptautisko organizāciju/institūciju
un
sadarbības
tīklu
iniciētos
pasākumos

19.10.2. RD vadības dalības organizēšana
nozīmīgos starptautiskos projektos,
pasākumos,
kongresos
un
konferencēs

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
nepieciešamās formalitātes komandējumu nodrošināšanai, nepieciešamās formalitātes komandējumu nodrošināšanai, t.sk.
t.sk. vizīšu saturiskā plānošana, vīzu nodrošināšana utt.).
vizīšu saturiskā plānošana, vīzu nodrošināšana utt.).
Nozīmīgākie pasākumi:
Nozīmīgākie pasākumi:
 RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas dalības  Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalības nodrošināšana
nodrošināšana Krievijas asociācijas “Veselīgas pilsētas,
asociācijas “Délice” sanāksmē 07.02.-09.02.2018. Briselē
rajoni un ciemati” rīkotajā zinātniski praktiskajā konferencē
(Beļģija), kuras ietvaros tika apstiprināta “Délice” stratēģija līdz
“Neinfekciju slimību profilakses un veselīga dzīvesveida
2021.gadam, kā arī aktualizēti statūti. Dalībpilsētu inovatīvo
pasākumu ieviešana Krievijas federācijas Ziemeļu-Rietumu
ēdināšanas konceptu prezentāciju ietvaros Rīgu pārstāvēja
apgabalos” Maskavā un Vologdā 12.02.-18.02.2017., kurā
RTAB un iepazīstināja ar interaktīvo “Latvijas garšas
cita starpā ar Asociācijas biedru struktūrvienībām Maskavā,
prezentāciju”; Rīgas pārstāvniecības nodrošināšana “Délice”
Vologdā un Sanktpēterburgā tika apstiprināts projekta
Ģenerālajā
asamblejā
08.10.-10.10.2018.
Gēteborgā
““Rīgas iniciatīva” – Veselīgo pilsētu un reģionu attīstība un
(Zviedrija);
sadarbība Eiropā” aktivitāšu plāns 2017.gadam;
 sadarbībā ar RPP nodrošināta Rīgas pārstāvniecība Eiropas
 Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvju dalības nodrošināšana
Pilsētu drošības foruma (EFUS) Ģenerālajā asamblejā 13.05.asociācijas “Delice” sanāksmē Monreālā (Kanāda) 01.03.15.05.2018. Ljēža (Beļģija);
04.03.2017. Prezentācija par programmu “Veselīgs  Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja dalības nodrošināšana
rīdzinieks veselā Rīgā”, Rīgas pārstāvju dalība Gaismas un
Pasaules kultūras mantojuma organizācijas (OWHC) Centrālās
gastronomijas festivāla “Montreal en Lumiere” programmā
un Austrumeiropas reģiona 9. konferencē 28.05.-31.05.2018.
(Rīgas šefpavāru dalība restorānu sadarbības projektā) un
Banska Štiavnica (Slovākija);
Rīgas pilsētas prezentēšana;
 Rīgas dalības nodrošināšana Pasaules kultūras mantojuma
 Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvju dalības nodrošināšana
organizācijas (OWHC) organizētajā projektā skolu jauniešiem,
Pasaules kultūras mantojuma pilsētu asociācijas OWHC
t.sk. RD IKSD ekspertes un I.Kozakevičas Rīgas poļu vidusskolas
Vispasaules kongresā un tā ietvaros notikušajā OWHC
skolotājas vizītes Krakovā (Polija) 08.-10.02.2018. un skolēnu
Centrālās un Austrumeiropas reģiona sanāksmē, kā arī
brauciena uz Krakovu 31.05.-04.06.2018. nodrošināšana;
Rīgas stenda nodrošināšana izstādē 31.10.-03.11.2017.
Projekta
partneru
tikšanās,
partnerpilsētu
skolēnu
Kjondžu (Koreja);
prezentācijas par kultūras mantojumu;
 sadarbībā ar RD LD – Rīgas pieteikuma sagatavošana uz  nodrošināta Rīgas komandas dalība asociācijas ”Baltic Sail”
Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla EUROCITIES Sociālo
ikgadējā pasākumā dalībpilsētu komandām “Baltic Sail Nations
jautājumu foruma Pavasara sanāksmi, kandidējot uz
Cup” 04.08.-06.08.2018. Nīstedā (Dānija), kurā Rīgas komanda
Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla EUROCITIES 2018.gada
izcīnīja 1.vietu. Noorganizēta ansambļa “Harmonija Rīgai”
Sociālo lietu foruma Rudens sanāksmes rīkošanu Rīgā.
piedalīšanās koncertos festivāla “Hajkutter Regatta”/ Baltic
Singing and Dancing Day ietvaros;
 RD SAN pārstāvja dalības un Rīgas pilsētas prezentēšanas
nodrošināšana Baltijas metropoļu sadarbības tīkla (BaltMet)
Info/Mediju forumā “Mediju vadība BaltMet pilsētās” 04.10.05.10.2018. Tallinā (Igaunija);
 28.11.-30.11.2018 Edinburgā (Skotija, Apvienotā Karaliste)
Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla EUROCITIES ikgadējās
konferences un dalībnieku tikšanās ietvaros tika nodrošināta
Rīgas pārstāvēšana, kā arī RD IKSD deleģētā jaunieša dalība
īpaši jauniešiem – dalībpilsētu jaunatnes vēstniekiem –
organizētājā “Youth Ambassadors” programmā.
Nodrošināta RD vadības dalība nozīmīgos starptautiskajos Nodrošināta RD vadības dalība nozīmīgos starptautiskos
projektos, pasākumos, kongresos un konferencēs (veiktas projektos, pasākumos, kongresos un konferencēs (veiktas
nepieciešamās formalitātes un vizīšu saturiskā plānošana), nepieciešamās formalitātes un vizīšu saturiskā plānošana), t.sk.:
t.sk.:
 RD priekšsēdētāja un pavadošo personu vizītes nodrošināšana
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19.10.3. Sadarbības veicināšana ar Rīgas
sadarbības un sadraudzības pilsētām
ārvalstīs, pārstāvot Rīgas pilsētas
intereses un organizējot RD vadības,
RD deputātu un Rīgas pilsētas
pašvaldības
darbinieku
dalību
aktivitātēs Rīgas sadraudzības pilsētās
un pie sadarbības partneriem

RD ĀP

2017. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Milānā (Itālija) 01.02.-03.02.2018.; saprašanās memoranda
 Rīgas pilsētas izpilddirektora dalības nodrošināšana Eiropas
parakstīšana un pārrunas par turpmāko sadarbību;
gastronomijas reģiona titula piešķiršanas ceremonijā un
apaļā galda diskusijā par ilgtspējīgu tūrismu un Eiropas  RD Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja vizītes un
gastronomijas titula nozīmi kopā ar augsta līmeņa citu
tikšanās ar Varšavas Kopernika zinātnes centra vadību
septiņu reģionu pārstāvjiem Atēnās (Grieķija) 23.01.nodrošināšana 13.02.2018. Varšavā (Polija);
26.01.2017.;
 RD Drošības un kārtības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
dalības nodrošināšana EK organizētajā ES mēru konferencē
 RD priekšsēdētāja un pavadošās delegācijas vizītes uz
Amsterdamu (Nīderlande) 05.02.-08.02.2017. un dalības
“Building Urban Defences Against Terrorism: Lessons Learned
2.Politiskajā apaļā galda diskusijā “Kā veicināt migrantu
from Recent Attacs” Briselē (Beļģija) 08.03.2018.;
integrāciju pilsētās” nodrošināšana;
 Rīgas pilsētas izpilddirektora dalības nodrošināšana ikgadējā
Šlēzvigas-Holšteinas federālās zemes galvaspilsētas Ķīles
 RD delegācijas dalības nodrošināšana 9.Eiropas Kvalitātes
konferencē
Maltā
14.05.-17.05.2017.
Saņemts
(Vācija) rīkotajā Starptautiskajā pilsētu forumā par tēmu
uzaicinājums no LLPA un Valsts kancelejas;
“Smart City – how do cities deal with the digital
transformation?” un gadskārtējā festivālā “Ķīles nedēļa”
 Rīgas pilsētas izpilddirektora dalības 2.Centrāleiropas un
nodrošināšana 15.06.–18.06.2018.; RD ITC speciālista dalība ar
Austrumeiropas valstu un Ķīnas Tautas Republikas
prezentāciju;
galvaspilsētu mēru 16+1 forumā nodrošināšana, t.sk.
prezentācijas nodrošināšana diskusijā par tēmu  nodrošināta RD priekšsēdētāja vizīte un dalība Lietuvas 100
“Zaļā pilsēta” Podgoricā (Melnkalne) 13.09.-15.09.2017.;
gadei veltītajos pasākumos Viļņā (Lietuva) 02.09.2018.;
 Rīgas pilsētas izpilddirektora dalības nodrošināšana Eiropas  Rīgas pilsētas izpilddirektora dalības nodrošināšana Eiropas
galvaspilsētu izpilddirektoru ikgadējā tikšanās Berlīnē
galvaspilsētu izpilddirektoru ikgadējā tikšanās Madridē
(Vācija) 21.09.-23.09.2017.;
(Spānija) 27.09.-29.09.2018;
 RD Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja  RD delegācijas dalības nodrošināšana 3.Centrāleiropas un
dalības nodrošināšana 4.sanāksmē par Eiropas pilsētu
Austrumeiropas valstu un Ķīnas Tautas Republikas
mobilitātes jautājumiem (“European 2020 City Mobility
galvaspilsētu mēru 16+1 forumā Belgradā (Serbija) 15.10.meeting”) Dublinā (Īrija) 04.10.-06.10.2017. – apaļā galda
17.10.2018.;
diskusija starp apmēram 20 vicemēriem, kas ir atbildīgi par  Rīgas pilsētas izpilddirektora un Rīgas pašvaldības aģentūras
pilsētu transporta jautājumiem;
“Rīgas pieminekļu aģentūra” direktora dalība Vācu Rīgas
 RD delegācijas dalības un prezentācijas nodrošināšana
komitejas dalībpilsētu delegāciju 3.kopīgajā piemiņas un
Starptautiskajā seminārā par demokrātiskas pārvaldības
atceres braucienā uz Vīni (Austrija) 29.11.-02.12.2018.;
jautājumiem lielpilsētā 16.10.-19.10.2017. Salonikos  RD priekšsēdētāja darba vizītes uz Vašingtonu (ASV) 09.12.(Grieķija) pēc Eiropas Padomes uzaicinājuma;
13.12.2018. nodrošināšana, programma saskaņā ar ASV
 RD priekšsēdētāja un pavadošās delegācijas dalības
Senāta un ASV vēstniecības Latvijā priekšlikumiem.
nodrošināšana konferencē “City Lab 2017” un Mēru
inovāciju studijā 21.10.-23.10.2017. Parīzē (Francija).
Noorganizēta RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas Noorganizēta RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas
pašvaldības darbinieku dalība aktivitātēs Rīgas sadraudzības pašvaldības darbinieku dalība aktivitātēs Rīgas sadraudzības
pilsētās un pie sadarbības partneriem (veiktas nepieciešamās pilsētās un pie sadarbības partneriem (veiktas nepieciešamās
formalitātes, t.sk. vizīšu saturiskā plānošana).
formalitātes, t.sk. vizīšu saturiskā plānošana).
Nozīmīgākās vizītes:
Nozīmīgākās vizītes:
 nodrošināta Rīgas pilsētas izpilddirektora un pašvaldības  RD IKSD delegācijas dalības nodrošināšana Lietuvas simtgadei
veltītajos pasākumos 16.02.2018. Kauņā (Lietuva); pieredzes
pārstāvju tikšanās ar Viļņas mēru, Viļņas izpilddirektori un
apmaiņa;
citiem pašvaldības darbiniekiem, lai pārrunātu aktuālos
sadarbības jautājumus, kā arī pilsētu attīstības stratēģijas.  RD delegācijas dalības nodrošināšana Johannesa Brāmsa darba
Nodrošināta arī dalība Baltijas valstu galvaspilsētu Rīgas,
“Vācu rekviēms” 150 gadadienas svinību pasākumos Brēmenē
Tallinas un Viļņas pašvaldību darbinieku basketbola turnīrā
(Vācija) 09.04.-11.04.2018. Kopā ar Vācijas Filharmonijas
Viļņā (Lietuva) 02.03.-04.03.2017.;
Kamerkori Brēmene uzstājās arī Valsts Akadēmiskais koris
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19.10.4. Pieredzes apmaiņas vizīšu un tikšanos
Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem
un ārvalstu pašvaldību institūciju
speciālistiem organizēšana

RD ĀP

2017. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
“Latvija”;
 RD Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas,
RD IKSD direktora un RD ĀP pārstāvja vizītes nodrošināšana  RD delegācijas dalības nodrošināšana Varšavas geto sacelšanās
Sanktpēterburgā
(Krievija)
29.03.-31.03.2017.,
lai
75.gadadienai veltītajos pasākumos Varšavā (Polija) 18.04.piedalītos Starptautiskajā izglītības forumā;
20.04.2018. Tikšanās ar Varšavas pilsētas Žolibožas rajona
pārstāvjiem, pārrunāti iespējamie sadarbības projekti;
 RD ĀP pārstāvja dalības nodrošināšana starptautiskajā
apmācību nedēļā “Tūrisms un kultūras mantojums” Bordo  nodrošināta RPP pārstāvja dalība starptautiskajā krīzes
(Francija) 23.04.-29.04.2017.: dalība diskusijās, apmācībās,
menedžmenta konferencē 14.05.-18.05.2018. Diseldorfā
prezentācijās;
(Vācija);
 Rīgas pilsētas pašvaldības ekspertu (RD ITC un REA) dalības  nodrošināta Rīgas pārstāvju dalība Tallinas (Igaunija) enodrošināšana “Smart Cities” viedo pilsētu forumā un
pārvaldīšanas konferencē “Governance for Digital Citizens”
informācijas tehnoloģiju festivālā WEBIT Sofijā (Bulgārija)
28.05.-30.05.2018.;
25.04.-26.04.2017.;
 nodrošināta RD delegācijas dalība Rīgas dienu pasākumos
Bordo (Francija) par godu Rīgas un Bordo 25 gadu sadraudzībai
 RD delegācijas dalības nodrošināšana 27.starptautiskā
burāšanas festivāla “Hanse Sail 2017” pasākumos Rostokā
01.06.-06.06.2018.;
(Vācija) 10.08.-12.08.2017. – lielākajā ikgadējā asociācijas  nodrošināta Rīgas dalība Baltijas valstu galvaspilsētu Rīgas,
“Baltic Sail” festivālā;
Tallinas un Viļņas pašvaldību darbinieku sadraudzības spēlē
 RD pārstāvja dalības nodrošināšana Bordo pašvaldības
basketbolā Tallinā (Igaunija) 06.09.-07.09.2018.;
projekta “Agora” biennālē Bordo (Francija) 15.09.-  nodrošināta RD delegāciju dalība šādos Rīgas sadraudzības
25.09.2017., prezentācija un dalība diskusijās;
pilsētu svētkos:
- Tallinas (Igaunija) pilsētas svētkos. 14.05.-15.05.2018.
 RD vadības un pavadošās delegācijas vizītes Sudžou (Ķīna)
25.09.-28.09.2017. nodrošināšana par godu 20 gadu
nodrošināta RD priekšsēdētāja dalība svētku programmā,
sadraudzības jubilejai: oficiālās tikšanās, dalība jūgendstila
uzrunas teikšana un tikšanās ar Baltijas galvaspilsētu
izstādes atklāšanas un draudzības koka stādīšanas
mēriem, kā arī 15.05.-16.05.2018. nodrošināta Rīgas
ceremonijās, kora “Balsis” un deju kolektīva “Dancis”
pilsētas izpilddirektora dalība Baltijas valstu galvaspilsētu
kopīgi veidotās koncertprogrammas apmeklējums;
izpilddirektoru sanāksmē un pavadošās delegācijas dalība
svētku programmā;
 RD SAN pārstāvja dalības nodrošināšana Starptautiskajā
- Rostokas pilsētas (Vācija) 800. dzimšanas dienas pasākumos
Drēzdenes dialogā, kas veltīts tēmai sociālā saliedētība
22.06.-25.06.2018.;
digitālajā laikmetā Drēzdenē (Vācija) 02.10.-03.10.2017.,
- Tbilisi (Gruzija) pilsētas svētkos 05.10.-08.10.2018., t.sk.
piedaloties paneļdiskusijā par sociālo mediju lomu
pārrunas par iespējamiem sadarbības projektiem;
sabiedrības saliedēšanā;
- Erevānas (Armēnija) pilsētas svētkos 20.10.-22.10.2018.;
 RD delegāciju dalība šādos Rīgas sadraudzības pilsētu
- Varšavas Žolibožas rajona (Polija) svētkos un Mākslas
svētkos:
festivālā 13.06.-16.09.2019. (AI).
- Tallinas (Igaunija) pilsētas svētkos 17.05.-19.05.2017.,
t.sk. Rīgas pilsētas pašvaldības komandas dalības
nodrošināšana svētku ietvaros organizētajā basketbola
turnīrā;
- Minskas (Baltkrievija) pilsētas svētkos 07.09.10.09.2017.;
- Tbilisi (Gruzija) pilsētas svētkos 07.10.-08.10.2017.;
- Erevānas (Armēnija) pilsētas svētkos 13.10.-15.10.2017.
Nodrošinātas pieredzes apmaiņas vizītes un tikšanās Rīgas Nodrošinātas pieredzes apmaiņas vizītes un tikšanās Rīgas
pilsētas pašvaldības pārstāvjiem un ārvalstu pašvaldību pašvaldības pārstāvjiem un ārvalstu pašvaldību institūciju
speciālistiem, t.sk.:
institūciju speciālistiem, t.sk.:
 SIA “Rīgas meži” delegācijas pieredzes apmaiņas vizītes  Varšavas (Polija) izdevēju un dzejnieku delegācijas
uzņemšanas RD nodrošināšana 24.04.2018. IBiS apgāda
Stokholmā (Zviedrija) 07.03.-09.03.2017. nodrošināšana ar
mērķi gūt starptautisku pieredzi par parku un tiem
projekta “Tilti: Rīga-Varšava” ietvaros;
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19.10.5. Informācijas materiālu par Rīgas
pilsētas pašvaldības sadarbību ar
ārvalstīm sagatavošana RD vadības
vizītēm un sanāksmēm
19.10.6. Ārvalstu sadraudzības un sadarbības
pilsētu,
kā
arī
starptautisko
organizāciju/institūciju un sadarbības
tīklu delegāciju uzņemšana Rīgas
pilsētas pašvaldībā (t.sk. norišu
plānošana
un
sagatavošana,
sadarbojoties ar valsts un pašvaldības
institūcijām un NVO)

RD ĀP

2017. – pastāvīgi

RD ĀP

2017. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
pieguļošo teritoriju (ietvju, celiņu) apsaimniekošanu ziemas  Faru (Portugāle) delegācijas uzņemšanas RD nodrošināšana
apstākļos Ziemeļvalstīs;
27.04.2018.; pieredzes apmaiņa saistībā ar Faru kandidēšanu
 Hanojas (Vjetnama) pilsētas delegācijas uzņemšanas RD
uz Eiropas Kultūras galvaspilsētas titulu;
04.08.2017. nodrošināšana: tikšanās ar RD priekšsēdētāju,  Biškekas (Kirgizstāna) delegācijas vizītes uzņemšanas Rīgā
kultūras un tūrisma prezentācijas;
21.05.-25.05.2018. nodrošināšana; tikšanās ar RD vadību,
 Šanhajas (Ķīna) delegācijas uzņemšanas Rīgā un tikšanās ar
objektu apskate, pārrunās ar speciālistiem par pilsētvides
RD priekšsēdētāju Rīgas Rātsnamā nodrošināšana
attīstības jautājumiem;
08.09.2017.;
 Šanhajas (Ķīnas Tautas Republika) vicemēra un delegācijas
vizītes uzņemšanas Rīgā 28.05.-29.05.2018. nodrošināšana;
 Pēc LPS uzaicinājuma – RD pārstāvja dalības nodrošināšana
pieredzes apmaiņas vizītē Stokholmā (Zviedrija) 11.09.tikšanās ar RD priekšsēdētāja vietnieku, RD LD pārstāvjiem,
15.09.2017. kopā ar citu Latvijas pašvaldību pārstāvjiem
sociālās aprūpes centra “Mežciems” apmeklējums;
bēgļu un patvēruma meklētāju jautājumos;
 RD deputātes dalības nodrošināšana Rīgas plānošanas reģiona
organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā “Izglītības sistēma
 Seinäjoki (Somija) pašvaldības delegācijas uzņemšanas RD
30.11.2017., RTAB un RD PAD prezentāciju un pieredzes
Somijā, pašvaldību kompetence un atbildība, nodrošinot
apmaiņas nodrošināšana.
izglītības pakalpojumus” kopā ar citu Latvijas pašvaldību
pārstāvjiem uz Helsinkiem (Somija) 28.05.-30.05.2018.;
 nodrošināta RD priekšsēdētāja un RD ĪD vadības tikšanās RD
06.08.2018. ar Dņepras (Ukraina) mērijas pārstāvjiem,
atsaucoties uz Dņepras mēra lūgumu palīdzēt pilsētas būvju
sakārtošanas jautājumos;
 RD ĀP pārstāvja dalība Šanhajas (Ķīnas Tautas Republika)
starptautiskajā forumā ārvalstu sadarbības partneriem 15.09.22.09.2018.; pieredzes apmaiņa par aktuālajiem Ķīnas Tautas
Republikas un ārvalstu projektiem;
 nodrošināta RD priekšsēdētāja vietnieka tikšanās RD ar
Šendžeņas (Ķīnas Tautas Republika) vicemēri un Šendžeņas
pilsētas domes delegāciju RD 08.11.2018., pārrunas par
potenciālo sadarbību tūrisma un kultūras jomās;
 Tallinas (Igaunija) pašvaldības speciālistu delegācijas tikšanās
un pieredzes apmaiņas ar RD ĪD Rīgā 28.11.-29.11.2018.
nodrošināšana.
Sagatavoti materiāli par Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbību Sagatavoti materiāli par Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbību ar
ar ārvalstīm par aktuālajām RD vadības 2017.gada vizītēm un ārvalstīm par aktuālajām RD vadības 2018.gada vizītēm un
sanāksmēm.
sanāksmēm.
Saturiski izplānota, sagatavota un nodrošināta ārvalstu
sadraudzības
un
sadarbības
pilsētu,
starptautisko
organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu delegāciju
uzņemšanas norise Rīgā. Nodrošinātas telpas, prezentācijas
tehnika, suvenīri, tikšanās norise un prezentācijas.
Ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju
uzņemšanas ietvaros:
 Brēmenes (Vācija) delegācijas vizītes uzņemšanas Rīgā
25.01.-27.01.2017. nodrošināšana sadarbībā ar RD IKSD,
pārrunas par turpmāko sadarbību kultūras jomā;
 Maskavas (Krievija) valdības ministra vizītes Rīgā 26.01.-

Saturiski izplānota, sagatavota un nodrošināta ārvalstu
sadraudzības
un
sadarbības
pilsētu,
starptautisko
organizāciju/institūciju
un
sadarbības
tīklu
delegāciju
uzņemšanas norise Rīgā. Nodrošinātas telpas, prezentācijas
tehnika, suvenīri, tikšanās norise, prezentācijas.
Ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju
uzņemšanas ietvaros:
 Minskas (Baltkrievija) delegācijas vizītes uzņemšanas Rīgā
04.09.-06.09.2018. nodrošināšana – pieredzes apmaiņas
brauciens, gatavojoties Pasaules hokeja čempionātam
2021.gadā, objektu apskate;
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Izpildes raksturojums
2017.gads
nodrošināšana,
sadarbības

27.01.2017.
projektu
apspriešana;
 Tbilisi (Gruzija) delegācijas uzņemšanas Rīgā 03.04.05.04.2017 nodrošināšana saistībā ar 10.gadadienu kopš
parakstīta vienošanās par sadarbību starp Rīgu un Tbilisi.
Oficiālo delegāciju tikšanās, kultūras programma un Tbilisi
skvēra atvēršana;
 Tallinas (Igaunija) Lasnamae rajona administrācijas
uzņemšanas Rīgā 08.06.-09.06.2017 nodrošināšana.
Tikšanās, lai apspriestu sadarbības iespējas ar AI, pārrunātu
Latvijas pieredzi bēgļu uzņemšanas jautājumā;
 Tallinas (Igaunija) vicemēres un Tallinas Īpašuma
departamenta pārstāvju delegācijas uzņemšanas Rīgā
07.08.-08.08.2017. nodrošināšana;
 Kobes (Japāna) pilsētas delegācijas uzņemšanas RD
03.10.2017. nodrošināšana pētījuma par japāņu dārzu
stādījumiem un to stāvokli Kobes sadraudzības pilsētās
ietvaros. Iepazīšanās ar Kobes dārza Rīgā esošo
dokumentāciju, kā arī pārrunas par aktuālo situāciju un
turpmākajiem Rīgas pilsētas plāniem un iespējām;
 Sudžou (Ķīna) IT delegācijas uzņemšanas Rīgā 27.10.2017.;
 Tallinas (Igaunija) IT departamenta pārstāvju uzņemšanas
Rīgā
23.11.-24.11.2017.
nodrošināšana.
Pieredzes
apmaiņas tikšanās un diskusijas ar RD ITC pārstāvjiem.
Starptautisko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu
delegāciju uzņemšanas ietvaros:
 līdzdalība Vācijas kara kapu aprūpes Tautas apvienības
organizētā pilsētu – Vācu Rīgas komitejas dalībnieču –
piemiņas brauciena uz Rīgu īstenošanā, nodrošinot RD
pieņemšanu 05.07.2017.;
 vietējo un reģionālo pašvaldību Kongresa monitoringa
vizītes Latvijā ietvaros – tikšanās ar RD priekšsēdētāju un
pārrunu par monitoringa jautājumiem 13.09.2017.
nodrošināšana;
 Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo
minoritāšu aizsardzību (FCNM) Konsultatīvās komitejas un
EK pret rasismu un neiecietību (ECRI) Sekretariāta
pārstāvju monitoringa vizītes Latvijā ietvaros: tikšanās ar
RD IKSD ekspertiem 22.11.2017. un prezentāciju
nodrošināšana, pamatojoties uz LR ĀM lūgumu. Eiropas
Padomes dalībvalstu pieredzes imigrantu migrācijas un
integrācijas jomā izpēte.

2018.gads
 Maskavas (Krievija) valdības ainavu arhitekta vizītes
uzņemšanas nodrošināšana Rīgā 11.01.-14.01.2018., tikšanās
ar Rīgas speciālistiem, konsultācijas par Maskavas parka
labiekārtošanu;
 Taškentas (Uzbekistāna) pašvaldības delegācijas vizītes
uzņemšanas nodrošināšana Rīgā 15.01.-19.01.2018.; pārrunas
par Latvijas preču tirdzniecību Taškentas tirgū, kā arī
Uzbekistānas preču tirdzniecību Rīgas Centrāltirgu. Vizītes
laikā tika parakstīts saprašanas memorands starp tirgiem;
 Astanas (Kazahstāna) delegācijas vizītes uzņemšanas
nodrošināšana Rīgā 21.-24.02.2018.; tikšanās un pieredzes
apmaiņa ar RD pārstāvjiem, Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas
gaisma”, AS “Rīgas siltums” un pašvaldības SIA “Rīgas namu
pārvaldnieks” apmeklējumi/objektu apskate;
 Brēmenes
(Vācija)
delegācijas
vizītes
uzņemšanas
nodrošināšana Rīgā 18.06.2018. sadarbībā ar RD IKSD,
pārrunas par 100 gades pasākumiem; Brēmenes delegācijas
uzņemšanas nodrošināšana Rīgā 18.10.-22.10.2018., tikšanās
ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru;
 nodrošināta oficiālā Baltijas valstu galvaspilsētu mēru tikšanās
Rīgā 20.06.2018. par godu Rīgas, Tallinas un Viļņas 25 gadu
sadarbības jubilejai un atzīmējot Baltijas valstu simtgadi, t.sk.
Baltijas valstu vienotās puķe dobes apskate;
 Varšavas Žolibožas rajona (Polija) mēra un delegācijas tikšanās
nodrošināšana ar AI vadību Rīgā 21.06.2018., pārrunas par
turpmākajiem sadarbības projektiem;
 Tallinas (Igaunija) domes priekšsēdētāja un deputātu
delegācijas uzņemšanas nodrošināšana Rīgā 12.10.2018.;
tikšanās ar RD priekšsēdētāju un domes pārstāvjiem, kā arī ar
Rīgas 1.slimnīcas vadību, prezentācija par baby box projektu
Latvijā;
 Kišiņevas (Moldova) mēra un delegācijas darba vizītes
uzņemšanas nodrošināšana Rīgā 11.12.-13.12.2018.; tikšanās
ar RD vadību un SIA “Getliņi EKO” apmeklējums.
Starptautisko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu
delegāciju uzņemšanas ietvaros:
 starptautiskās Hanzas pilsētu savienības “Die HANSE”
aktivitāšu ietvaros 12.06.2018. nodrošināta igauņu burinieka
“Hiiu Ingel” ienākšana un uzturēšanās Rīgas ostā: dalība
Rostokas pilsētas iniciētajā projektā “Hanse Trading”, kurā ar
tradicionālajiem kuģiem no Eiropas Hanzas pilsētām uz
starptautiskajām Hanzas dienām Rostokā tika nogādātas
dažādas Hanzas pilsētām raksturīgas preces; kuģa kapteinim
nodota kaste ar Rīgas balzāmu īpaši izgatavotā koka kastē;
 tikšanās nodrošināšana ar Neilengbahas (Austrija) sieviešu
tīkla delegāciju RD 19.10.2018., RD IKSD prezentācija un
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19.10.7. Dalība Rīgas un ārvalstu sadraudzības
pilsētu kopīgo kultūras, tūrisma un
sporta
sadarbības
pasākumu
plānošanā un realizēšanā

RD ĀP

2017. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads

Izplānoti un realizēti kopīgi Rīgas un ārvalstu sadraudzības
pilsētu kultūras, tūrisma un sporta sadarbības pasākumi:
 sadarbībā ar RD IKSD realizēti dažādi sporta sadarbības
pasākumi, t.sk. Rīgas un Pori vienošanās par sadarbību
ietvaros: Pori (Somija) sporta delegācijas uzņemšana Rīgā
un dalība Rīgas pilsētas 2017.gada junioru un jaunatnes
meistarsacīkstēs boksā 06.04.-10.04.2017., kā arī Pori
pašvaldības golfa komandas dalība draudzības spēlēs ar
OZO golfa klubu Rīgā 14.06.-15.06.2017. un Rīgas boksa
delegācijas dalība boksa turnīrā Pori 22.09.-24.09.2017.;
 sadarbībā
ar
RD
IKSD
nodrošināta
dalība
51.starptautiskajās bērnu spēlēs Kauņā (Lietuva);
 sadarbībā ar RD IKSD RD un 10 skolu direktoru delegācijas
vizītes Pori (Somija) 15.02.-17.02.2017. nodrošināšana.
Rīgas un Pori jaunās vienošanās par sadarbību apspriešana,
tikšanās ar Pori pilsētas vadību, pieredzes apmaiņa
izglītības jomā un Somijas izglītības modeļa izpēte: dažādu
mācību iestāžu apmeklējumi, tikšanās ar šo iestāžu
pedagogiem un vadītājiem;
 Rīgas pilsētas dalības – stenda “BE BEE” nodrošināšana
9.starptautiskajā Tallinas (Igaunija) ziedu festivālā no
2017.gada maija līdz augustam sadarbībā ar pašvaldības
SIA “Rīgas meži”;
 sadarbībā ar RD IKSD nodrošināta Brēmenes jauniešu kora
vizīte Rīgā 26.05.-29.05.2017., kā arī Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas jauktā kora vizīte Brēmenē (Vācija)
09.06.-11.06.2017.;
 sadarbībā ar RD IKSD 06.07.2017. nodrošināta tikšanās ar
Austrālijas bērnu kori “Gondwana Voices”, kurā dzied arī
dalībnieki no Rīgas sadraudzības pilsētas Kērnsas
(Austrālija);
 sadarbībā ar RD IKSD tikšanās 06.07.2017. nodrošināšana
ar Kērnsas (Austrālija) Keramiķu asociācijas prezidenti,
pārrunas par līdzšinējo un turpmāko sadarbību starp Rīgu
un Kērnsu kultūras jomā;
 LU Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas
pasniedzējas
vizītes
Pekinā
15.07.-30.07.2017.
nodrošināšana, pamatojoties uz Rīgas sadraudzības pilsētas
Pekinas (Ķīna) uzaicinājumu piedalīties ķīniešu valodas
apguves seminārā;
 Jaunatnes vēstnieku apmaiņas programmas ietvaros
sadarbībā ar RD IKSD nodrošināta Taipejas (Ķīnas T)
skolēna vizīte Rīgā 10.07.-04.08.2017.

2018.gads
diskusija ar Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju un RD
IKSD pārstāvi par atšķirībām sieviešu politikā un dzīves veidā
Austrijā un Latvijā.
Izplānoti un realizēti kopīgi Rīgas un ārvalstu sadraudzības pilsētu
kultūras, tūrisma un sporta sadarbības pasākumi:
 sadarbībā ar RD IKSD realizēti dažādi sporta sadarbības
pasākumi, t.sk.:
- nodrošināta Rīgas pārstāvju dalība starptautiskajā kendo
apmācību nometnē un sacensībās jauniešiem Bordo
(Francija) 22.08.-26.08.2018.;
- nodrošināta Rīgas delegācijas vizīte Pori (Somija) 14.08.17.08.2018., Rīgas golfa komandas (OZO golfa klubs) dalība
draudzības spēlēs ar Pori golfa komandu;
 Kobes Ryukoku High School (Japāna) un Rīgas kultūru
vidusskolas sadarbības projekta-apmaiņas programmas
ietvaros sadarbībā ar RD IKSD nodrošināta Kobes skolēnu un
skolotāja delegācijas uzņemšana Rīgā 07.01.-15.01.2018., kā
arī Rīgas skolēnu un skolotāju delegācijas vizīte Kobē 22.04.29.04.2018.;
 Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas un Norčēpingas Hāgas
ģimnāzijas
sadarbības
projekta
ietvaros:
ikgadējās
Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēnu vizītes nodrošināšana
Norčēpingā (Zviedrija) 10.04.-14.04.2018.;
 sadarbībā ar Francijas Institūtu Francijas garšas nedēļas
ietvaros noorganizēta izstāde “Bordo vīni” Rīgā, tirdzniecības
centrā “Spice” no 12.03.-18.03.2018.;
 sadarbībā ar RD IKSD 23.04.2018. nodrošināšana tikšanās ar
Kērnsas (Austrālija) Keramiķu asociācijas prezidenti. Tikšanās
laikā tika pārrunāta līdzšinējā un turpmākā sadarbība starp
Rīgu un Kērnsu kultūras jomā;
 sadarbībā ar RD IKSD un Jāzepa Vītola mūzikas akadēmiju
nodrošināta Rīgas kora vizīte Rostokā (Vācija) 09.05.13.05.2018. un kopkoncerti ar Rostokas kori, kā arī Rostokas
kora uzņemšana Rīgā 23.05.-28.05.2018. un Rīgas un Rostokas
koru kopkoncerti;
 AI un Sandjego (ASV) Svicerhailendas apkaimju partnerības
ietvaros tika īstenota RD delegācijas vizīte, fotoizstādes
atklāšana “Rīga Sandjego iedzīvotāja acīm” un dalība pavāru
apmaiņas projekta pasākumā 06.05.-11.05.2018., kā arī pavāru
apmaiņas projekta otrās daļas ietvaros nodrošināts Rīgas
pavāra brauciens uz Sandjego 02.05.-10.05.2018. un mūsdienu
latviešu ēdienu prezentēšana Sandjego iedzīvotājiem, kopā ar
vietējo pavāru sniedzot meistarklasi; pieredzes apmaiņas
tikšanās ar Sandjego šefpavāriem;
 sadarbībā ar pašvaldības SIA “Rīgas Meži” Rīgas pilsētas
dalības – Rīgas puķu dobes izveides un prezentācijas
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2017.gads













19.10.8. Rīgas un tās sadraudzības pilsētu
attiecības regulējošo dokumentu
izstrādes
nodrošināšana
un
koordinēšana

RD ĀP

2017. – pastāvīgi

 vienošanās par sadarbību starp Rīgas un Kazaņas (Krievija)
parakstīšana 09.05.2017.;
 sadarbības līguma parakstīšana starp AI un Tallinas
Lasnamae rajona (Igaunija) administrāciju, kā arī
vienošanās par kopīgiem sadarbības projektiem AI
pārstāvju vizītes Tallinas Lasnamae rajonā 28.08.30.08.2017. ietvaros;
 Rīgas un Pori (Somija) sadarbības līguma 2017.2021.gadam sagatavošana un parakstīšana Pori mēres
vizītes Rīgā 24.07.2017. ietvaros;
 Rīgas un Pekinas (Ķīna) vienošanās par sadraudzības
pilsētu
attiecību
izveidošanu
sagatavošana
un
parakstīšana, pamatojoties uz 2004.gadā noslēgto
Vienošanos starp RD un Pekinas municipalitāti par

2018.gads
nodrošināšana Tallinas ziedu festivālā 25.05.-24.08.2018.
Tallinā (Igaunija);
projekta “Rīgas dienas Bordo, atzīmējot Rīgas un Bordo 25
gadu sadraudzību” īstenošana sadarbībā ar RD IKSD 03.06.–
06.06.2018.: Latvijas garšas prezentācijas un produktu
degustācijas nodrošināšana, foto izstādes atklāšanas, Jāzepa
Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas zēnu kora koncerta un
kopkoncerta ar Bordo bērnu kori Choeur de Java
nodrošināšana;
Jaunatnes vēstnieku apmaiņas programmas ietvaros,
sadarbībā ar RD IKSD nodrošināta Rīgas skolēna vizīte Taipejā
(Taivāna) 29.06.-15.07.2018., kā arī Taipejas (Taivāna) skolēna
vizīte Rīgā 18.07.-04.08.2018.;
pēc visu trīs Baltijas valstu galvaspilsētu iniciatīvas un pilsētu
izpilddirektoru apstiprinājuma sadarbībā ar RD IKSD tika
nodrošināti Baltijas valstu galvaspilsētu apvienotā orķestra
koncerti 18.08.2018. Rīgā, 25.08.2018. Tallinā, 02.09.2018.
Viļņā; no Rīgas kopprojektā piedalījās orķestris “Rīga”;
26.09.-07.10.2018. sadarbībā ar RD IKSD Rīgas mūzikas skolu
jauniešu dalības nodrošināšana ikgadējā Starptautiskā jauniešu
simfoniskā orķestra radošajā nometnē un koncertos Brēmenē;
AI un Varšavas pilsētas Žolibožas rajona (Polija) partnerības
ietvaros 03.09.-17.09.2018. Rīgā, Rātsnamā tika izstādītas 18
lielformāta fotogrāfijas ar Žolibožas skatiem un vēsturiskām
apkaimes vietām;
Kērnsas un Rīgas fotomākslinieku sadarbības projekta ietvaros,
sadarbībā ar RD IKSD un VEF Kultūras pili: fotoizstādes
“Dziesma un deja – Austrālijā un Latvijā” nodrošināšana Rīgā,
VEF Kultūras pilī 31.08.-30.10.2018. (I posms) un Kērnsā
(Austrālija) 09.11.-06.12.2018. Kērnsas Tanks Art Centre
izstāžu zālē (II posms).

 Rīgas un Milānas saprašanās memoranda parakstīšana RD
priekšsēdētāja un pavadošo personu vizītes Milānā (Itālija)
01.02.-03.02.2018. ietvaros;
 RD un Biškekas keneša memoranda par sadarbību
parakstīšana RD priekšsēdētāja vietnieka un delegācijas vizītes
Biškekā (Kirgizstāna) 09.10.-13.10.2018. ietvaros.
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19.10.9. Ārvalstu sadarbības projektu izstrāde
un realizēšana

RD ĀP

2017. – pastāvīgi

19.10.10. Citu valstu un pilsētu labās prakses
pārņemšana Rīgas pilsētas teritorijas
plānošanā un pilsētvides attīstīšanā

RD PAD

2017. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
sadarbību ekonomikas, sociālajā un kultūras jomā un
līdzšinējo veiksmīgo sadarbību.
Izstrādāti un realizēti dažādi ārvalstu sadarbības projekti, t.sk. 2018.gadā
noslēdzās
ES
programmas
“Eiropa
nozīmīgākie:
pilsoņiem” līdzfinansētais projekts MEANING (Metropolitan
 Norčēpingas Hāgas ģimnāzijas skolēnu vizītes Rīgā 28.03.- Europeans in Active Network, Inducing Novelties in Governance),
30.03.2017. programmas izstrāde un īstenošanas kurā RD ĀP piedalījās kā starptautiskais projekta partneris ar
nodrošināšana Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas un mērķi veidot starptautisku pilsētu sadraudzības tīklu, kura
Norčēpingas Hāgas ģimnāzijas sadarbības projekta ietvaros tiek apspriestas lielpilsētu aktualitātes un notiek
informācijas apmaiņa par pašvaldību darbu un nozīmi
ietvaros;
 projekta par godu Rīgas – Tbilisi desmitgades jubilejai – starptautiskā mērogā. Projekta partneri – Milāna, Barselona,
fotoizstādes “Rīga-Tbilisi. Ar mīlestību” nodrošināšana Zagreba, Bari, Porto, Gdaņska un Eiropas vietējās demokrātijas
sadarbībā ar Gruzijas vēstniecību Rīgā, fotoizstādes asociācija ALDA. 2018. gadā notika dalība trīs semināros/
atklāšanas un uzrunu noorganizēšana Rīgas Rātsnamā konferencēs:
 10.04.2018. tika noorganizēts vietējais seminārs Rīgā, kurā
04.04.2017. Tbilisi delegācijas vizītes Rīgā ietvaros;
piedalījās 26 dalībnieki no pašvaldības, valsts iestādēm, kā arī
 Rīgas un Sandjego (ASV) sadraudzības foto projekta
studenti; diskusijas par “Urban Agenda”, Rīgas pilsētas
īstenošana AI un Svicerhailendas fotoprojekta ietvaros –
pašvaldībā realizētajiem un plānotajiem ES līdzfinansētajiem
Sandjego fotogrāfa komandas vizītes Rīgā 11.05.projektiem;
19.05.2017. nodrošināšana, fotoattēlu uzņemšana izstādes
 dalība projekta darba sanāksmē 25.04.-27.04.2018. Barselonā
veidošanai Sandjego un vēlāk Rīgā;
(Spānija);
 projekta “Izstāde “Rīga – Pasaules kultūras mantojuma
pilsēta”” realizēšana 15.09.-16.10.2017. saistībā ar  dalība projekta noslēguma konferencē 12.09.-15.09.2018.
Zagrebā (Horvātija).
20.gadadienu kopš RVC ieļaušanu UNESCO Kultūras
mantojuma sarakstā. Noorganizēta foto izstāde Līvu
laukumā
no
Rīgas
sadraudzības
pilsētām
un
partnerpilsētām starptautiskajās organizācijās, iepazīstinot
ar tām kā Pasaules kultūras mantojuma pilsētām;
 projekts “Ārvalstu delegāciju uzņemšana sakarā ar
36.Starptautiskā sporta deju festivāla “Baltic Grand Prix
2017” norisi Rīgā” – ārvalstu delegāciju uzņemšanas
nodrošināšana 15.12.-17.12.2017.
Turpinās Rīgas pilsētas dalība ES līdzfinansētajos Noslēdzās Rīgas pilsētas dalība ES līdzfinansētā projektā “Baltic
starptautiskajos projektos “iWater” un “Baltic Urban Lab”, kur Urban Lab”, kura ietvaros veikta Mūkusalas teritorijas attīstības
sadarbībā ar citām Ziemeļvalstu pilsētām tiek risināti dažādi koncepcijas izstrāde, sniedzot risinājumus/priekšlikumus tālākai
aktuāli uzdevumi, kā, piemēram, pilnveidot pilsētvides Mūkusalas revitalizācijai, kurus studentu konkursa ietvaros
plānošanu, izstrādājot un testējot jaunu integrētu plānošanas izstrādāja studenti no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās
pieeju un sadarbības modeli degradēto teritoriju universitātes, RISEBA. Žūrijas komisijas, kā labāko darbu atzina
reģenerācijā, lietusūdens pārvaldības risinājumu izstrāde studentu grupas darbu no RISEBA.
u.tml.
Vienlaikus noslēdzās iWater projekta īstenošana. Kopumā iWater
2017.gada novembrī RD PAD uzsāka dalību projektā SUMBA, projekta būtiskākie rezultāti ir sekojoši:
kura mērķis ir noteikt efektīvu transporta modelēšanas  izstrādāts priekšlikums par Rīgas pilsētas specifikai un vietējai
sistēmu, kas uzlabotu pārvietošanos priekšpilsētu un pilsētas
plānošanas situācijai atbilstošu, uz institucionālo sadarbību
robežās ilgtspējīgā un multimodālā veidā, izstrādājot katrā no
balstītu integrētu lietusūdens pārvaldības modeli, kā arī tika
partnervalstu pilsētām atbilstošu transporta modelēšanas
izstrādāti ieteikumi tā ieviešanai – īstermiņa un ilgtermiņa
pieeju.
rīcības plāns;
14.05.-17.05.2017. RD PAD Pilsētvides attīstības pārvaldes  izstrādāts Rīgas pilsētai pielāgots lietus notekūdeņu/zaļās
speciālisti
apmeklēja
Baltijas
pilsētu
apvienības
infrastruktūras pārvaldības un plānošanas instruments un
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19.11.1. Rīgas pilsētas kā starptautiskas
konferenču un kongresu rīkošanas
vietas atpazīstamības veicināšana

RD ĀP

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Pilsētplānošanas komisijas (Union of Baltic Cities Commission
priekšlikumi par tā turpmāku izmantošanu Rīgas pilsētas
“Planning Cities”) semināru “Vienota pieeja augošu Baltijas
attīstības plānošanas procesā;
pilsētu veidojot par dižu Baltijas pilsētu” (A Joint Approach to  izstrādāts universāls lietusūdens savākšanas un uzkrāšanas
Guide a Growing Baltic City Into a Great Baltic City) Rostokā
risinājums, kas piemērojams stāvparku izveidei Rīgas pilsētas
(Vācija).
pašvaldībā;
RD PAD Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra  gūtas jaunas zināšanas, apzināta un pārņemta starptautiskā
plānošanas nodaļas pārstāvis piedalījās Organization of World
pieredze un labā prakse lietusūdens pārvaldības jautājumu
Heritage Cities (OWHC) 14.kongresā “Mantojums un
risināšanā pilsētvidē.
sabiedrība: instrumenti vietējo kopienu iesaistei” (“Heritage RD PAD speciālisti pārskata gadā piedalījās:
& Community: Tools to Engage the Local Communities”)  21.10.2018.-24.10.2018.
Baltijas
pilsētu
apvienības
Gjeondžū (Koreja) 31.10.-03.11.2017. Kongresā notika plaša
Pilsētplānošanas komisijas (Union of Baltic Cities Commission
pieredzes apmaiņa par vēsturisko pilsētu ilgtspējīgas
“Planning Cities”) seminārā „URBĀNĀS PĀREJAS ZONAS –
pārvaldības jautājumiem kultūrvēsturiskā mantojuma
Ilgtspējīga pilsētu transformācija nelielas vēsturiskas pilsētas
saglabāšanas un attīstības kontekstā un vietējo iedzīvotāju un
kontekstā” Visbijā (Zviedrija).
sabiedrības grupu iesaistīšanās iespējām un izaicinājumiem.
 3 darba grupās Hamburgā (Vācija) (15.-16. febr.), Rīgā (11.RD PAD piedalījās eseju un fotostāstu grāmatas sagatavošanā
13.apr.)un Vaksjo (Zviedrija) (9.-12.okt.) SUMBA projekta
(2 skolēnu esejas par Rīgu) par Pasaules mantojuma pilsētām,
ietvaros, kā arī 5 starptautiskās konferencēs par transporta un
ko izdeva OWHC Āzijas un Klusā okeāna reģionālais
mobilitātes tēmu daloties projekta pieredzē Grieķijā, Īrijā,
sekretariāts.
Latvijā, Lielbritānijā un Igaunijā.
Dalība starptautiskajās konferencēs un semināros, kas saistīti
Bursā, Turcijā Vēsturisko pilsētu apvienības kārtējā (16.)
ar pilsētas stratēģiskajiem izaicinājumiem:
konferencē par tēmu “Globalizācijas ietekme uz kultūru un
 Eiropas metropoļu tīkla METREX ietvaros Stokholmā
dzīvesveidu”.
(Zviedrija) un Helsinkos (Somija);
 EUSBSR (EU Strategy for the Baltic Sea Region) 9.ikgadējā
 EUROCITIES Metropoļu darba grupā Briselē (Beļģija) un
forumā;
EUROCITIES Vides forumā Esenē (Vācija);
 starptautiskā ESPON darbnīcā Jūrmalā par tēmu “Rīgas
 projekta “Integrēta plānošana un sadarbības modelis
metropoles areāla rīcības plāns", kurā vienlaikus sniegta
degradēto teritoriju revitalizācijai (Baltic Urban Lab)”
prezentācija par Rīgas pilsētas pašvaldības attīstību;
semināros Tallinā (Igaunija), Norčepingā (Zviedrija) un Oslo  Dalība plānošanas konferencē Tartu. Sniegta prezentācija par
(Norvērģija);
Rīgas virzību Stratēģijas mērķu sasniegšanā.
 projekta “Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” Vienlaikus 2018.gadā RD PAD speciālisti apmeklēja starptautiskas
semināros Soderhamnā (Zviedrija) un Turku (Somija), konferences, seminārus un darba grupas, kas saistīti ar pilsētas
projekta tikšanās Tartu (Igaunija);
stratēģiskajiem izaicinājumiem, piemēram, Eiropas metropoļu
 projekta “Live Baltic Campus” konferencē “Livable City tīkla METREX konferences Sansebestjanā (Spānija) un Briselē
Forum” Tartu (Igaunija) un projekta gala konferencē (Beļģija), EUROCITIES Metropoļu darba grupas sanāksmēs
Stokholmas universitātes (Zviedrija) Resiliance centrā.
Varšavā (Polijā) un Briselē (Beļģijā), projekta “Integrēta
plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju
revitalizācijai (Baltic Urban Lab)” semināriem Turku (Somija) un
Tallinā (Igaunija), projekta “Integrēta lietusūdens pārvaldība
(iWater)” seminārs Tartu (Igaunija).
U19.11. Veicināt Rīgas pilsētas starptautisko atpazīstamību
2017. – pastāvīgi
Atbalstīta starptautisku konferenču, kongresu un semināru Atbalstīta starptautisku konferenču, kongresu un semināru
rīkošana Rīgā, t.sk.:
rīkošana Rīgā, t.sk.:
 sniegts atbalsts starptautiskajai jaunuzņēmumu apaļā  sniegts atbalsts Jauniešu starptautiskās kameras rīkotās
galda diskusijai “Riga Venture Summit” Rīgā 09.02.2017. –
Eiropas konferences ietvaros un nodrošināta Senatoru
diplomātiskā pasākuma rīkošanas iespēja Rātsnama telpās
RD vadības uzrunu un RD pieņemšanas nodrošināšana.
Piedalījās ārvalstu delegācijas no Lietuvas, Igaunijas,
21.06.2018.;
Izpildes termiņš
vai periods
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Izpildes termiņš
vai periods

19.11.2. Pozitīvas
Rīgas
atpazīstamības
veicināšana starptautiskos tirgos

RD ĀP

2017. – pastāvīgi

19.11.3. Rīgas ārvalstu sadraudzības un
sadarbības
pilsētu,
kā
arī
starptautisko organizāciju/institūciju
un sadarbības tīklu pārstāvju dalība
liela mēroga svētkos un pasākumos

RD ĀP

2017. – pastāvīgi

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
Krievijas, Zviedrijas, Apvienotās Karalistes, Īrijas, ASV,  atbalsta nodrošināšana ikgadējai Latvijas Transatlantiskās
Nīderlandes u.c.;
organizācijas sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju un LR
 delegāciju
uzņemšanas
Rīgā
23.04.-25.04.2017.
Ārlietu ministriju rīkotajai Rīgas konferencei 28.09.2018.
nodrošināšana sakarā ar starptautisko konferenci
““Veselība visās politikās” – sabiedrības veselības politikas
īstenošana praksē”. Delegācijas no Lietuvas un Krievijas;
 delegāciju
uzņemšanas
Rīgā
10.05.-12.05.2017.
nodrošināšana sakarā ar Eiropas valstu galvaspilsētu un
lielo pilsētu pašvaldību policiju vadības konferenci.
Konferencē piedalījās pārstāvji no Lisabonas, Madrides,
Sofijas, Tallinas, Ļubļanas, Viļņas, Varšavas un
Čenstohovas;
 sniegts atbalsts LU saistībā ar Baltijas studiju konferenci
Rīgā 19.06.-21.06.2017. – noorganizēta RD pieņemšana un
RD priekšsēdētāja uzruna;
 ES galvaspilsētu mēru tiešā dialoga ar EK nodrošināšana
Rīgā 21.09.-22.09.2017.
Atbalstīta Rīgas dalība starptautiskajos pasākumos un tirgos, Atbalstīta Rīgas dalība starptautiskos pasākumos un tirgos,
tādējādi veicinot pilsētas atpazīstamību:
tādējādi veicinot pilsētas atpazīstamību:
 RD vadības un Rīgas pilsētas pārstāvības nodrošināšana  RD vadības un Rīgas pilsētas pārstāvības nodrošināšana MIPIM
MIPIM NĪ gadatirgū Kannās (Francija) 14.03.-17.03.2017.
NĪ gadatirgū Kannās (Francija) 13.03.-16.03.2018. sadarbībā ar
sadarbībā ar RD PAD;
RD PAD;
 projekta “Rīgas pilsētas reprezentācijas nodrošināšana  Rīgas pilsētas dalības nodrošināšana 38.Starptautiskajās
Eiropas dienu svinību ietvaros Briselē” īstenošana. Rīgas
Hanzas dienās Rostokā (Vācija) 21.06.-24.06.2018.: sadarbībā
pilsētas reprezentācijas nodrošināšana Briseles pilsētas
ar RTAB un RD IKSD nodrošināta Rīgas dalība un Rīgas stends –
(Beļģija) “Maizes svētkos” 06.05.2017.;
reprezentācija Hanzas pilsētu gadatirgū, sniegta informācija
par pilsētu, nodrošināta degustācija un prezentēti Latvijas
 Rīgas pilsētas dalības nodrošināšana 37.Starptautiskajās
amatnieku izstrādājumi; sadarbībā ar RD IKSD nodrošināta
Hanzas dienās Kampenā (Nīderlande) 14.06.-19.06.2017.,
Rīgas TDA “Daiļrade” dalība kultūras programmā;
sadarbībā ar RTAB un RD IKSD nodrošināta Rīgas dalība un
Rīgas stends – reprezentācija Hanzas pilsētu gadatirgū,  Rīgas pilsētas reprezentācijas/festivāla "Feel Riga. Taste Riga"
sniegta informācija par pilsētu, nodrošināta degustācija un
nodrošināšana Briselē (Beļģija) 22.09.-23.09.2018.: Beļģijas
prezentēti Latvijas amatnieku izstrādājumi, nodrošināta
iedzīvotāju un tūristu iepazīstināšana ar Latvijas kultūras un
Rīgas jauniešu vokālā ansambļa dalība kultūras programmā
gastronomijas mantojumu Latvijas 100 gades svinību ietvaros.
u.c.
Skulptūras Maneken Pis atklāšana Latvijas tērpā.
2017.gadā:
 Nodrošināta ārvalstu delegāciju uzņemšana Rīgā no 19.06. delegāciju uzņemšana Rīgā 20.07.-24.07.2017. 3.Eiropas
21.06.2018. Latvijas simtgades kultūras pasākumu ietvaros.
koru olimpiādes un Nāciju Grand Prix Rīga 2017 laikā.
Uzņemtas delegācijas no Tallinas, Viļņas, Varšavas, Sudžou,
Ieradās delegācijas no Minskas, Sanktpēterburgas, Viļņas,
Ļubļanas un Vīnes;
Pori, Tallinas, Tartu, Rostokas un Varšavas;
 Nodrošināta ārvalstu delegāciju uzņemšana Rīgā 06.07. Sudžou (Ķīna) delegācijas vizītes Rīgā 18.08.-20.08.2017.
09.07.2018. Latvijas simtgadei veltīto XXVI Vispārējo Latviešu
Rīgas svētku laikā nodrošināšana par godu 20 gadu
Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros. Uzņemtas delegācijas no
sadraudzības jubilejai, t.sk. Sudžou dejotāju uzstāšanās
Kērnsas, Parīzes, Kobes, Tartu, Tallinas, Varšavas, Brēmenes,
11.novembra krastmalā;
Sandjego, Reikjavīkas, Vīnes un Stokholmas;
 Kērnsas (Austrālija) gravīru mākslinieku darbu dalības  Nodrošināta ārvalstu delegāciju uzņemšana Rīgā 17.11.izstādē “PrintmakingIN” un Kērnsas Canopy mākslas centra
19.11.2018. Latvijas simtgades veltīto “Staro Rīga” pasākumu
vadītāja vizītes Rīgā 06.08.-19.08.2017., dalības festivālā un
ietvaros. Uzņemtas delegācijas no Kijevas, Rostokas, Tartu,
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Izpildes termiņš
vai periods

19.11.4. Starptautisko tūrisma filmu festivālu
“Tourfilm Riga” organizēšana

RD ĀP

2017. – pastāvīgi

19.11.5. Starptautisko
organizāciju
un
sadarbības tīklu darba grupu ikgadējo
tikšanos Rīgā organizēšana

RD ĀP

2017.-2020.

19.11.6. Rīgas pārstāvības EK Reģionālās
politikas
un
pilsētpolitikas
ģenerāldirektorāta rīkotajās Atvērto
durvju dienās “Eiropas reģionu un
pilsētu nedēļa” Briselē nodrošināšana

RD ĀP

2017. – pastāvīgi

19.11.7. Dažādu starptautisku pasākumu
(ralliju, skrējienu u.tml.), kuru
maršrutā ir iekļauta Rīga kā viens no
posmiem, atbalsts un norises
nodrošināšana Rīgā

RD ĀP

2017.-2020.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i.

Izpildes raksturojums
2017.gads
2018.gads
meistarklašu
Rīgas
māksliniekiem
nodrošināšana,
Pori, Norčēpingas, Budapeštas, Taipejas, Tallinas, Minskas,
sadarbojoties ar Rīgas Porcelāna muzeja darbiniekiem.
Maskavas, Sanktpēterburgas un Almati.
Nodrošināta veiksmīga 10.starptautiskā tūrisma filmu Nodrošināta veiksmīga 11. starptautiskā tūrisma filmu festivāla
festivāla “Tourfilm Riga 2017” norise Rīgā 29.05.2017. Rīgas “Tourfilm Riga 2018” norise Rīgā 27.04.2018. Rīgas viesiem un
viesiem un pilsētas iedzīvotājiem tika nodrošināts bezmaksas pilsētas iedzīvotājiem tika nodrošināts bezmaksas tūrisma filmu
tūrisma filmu seanss.
seanss.
RD sadarbībā ar asociāciju “Baltic Sail”, kuras biedrs ir Rīgas Sadarbībā ar RPP tika nodrošināta Eiropas Pilsētu drošības
pilsēta, nodrošināja Rīgas Pilsētas jahtkluba organizētā buru foruma starptautiskā projekta prezentācijas semināra norise RD
kuģu festivāla dalībnieku uzņemšanu Rīgas svētku ietvaros 15.10.2018.
17.08.-20.08.2017.
Nodrošināta Rīgas pilsētas pārstāvība ES Reģionu komitejas Sadarbībā ar RD PAD ekspertu nodrošināta Rīgas pilsētas
un
EK
Reģionālās
politikas
un
pilsētpolitikas pārstāvība Eiropas Lielpilsētu reģionu un teritoriju tīkla (METREX)
ģenerāldirektorāta rīkotajās Eiropas reģionu un pilsētu rudens konferencē Eiropas Reģionu komitejas un EK Reģionālās
atvērto durvju dienās “Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa” politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta rīkoto Eiropas
(Open Days 2017) Briselē (Beļģija) 09.10.-12.10.2017.
reģionu un pilsētu atvērto durvju dienu “Eiropas reģionu un
pilsētu nedēļa” (Open Days 2018) ietvaros Briselē (Beļģija)
10.10.-12.10.2018.
Līdzdalība Šanhajas pilsētas (Ķīna) pašvaldības un uzņēmēju 18.09.-19.09.2018. Rīgā norisinājās Starptautiskā elektromobiļu
delegācijas vizītes Rīgā 12.09.-15.09.2017. nodrošināšanā, rallija Helsinki-Montekarlo Rīgas posms; tika nodrošināta
sadarbībā ar RD IKSD, koordinējot skolu un RCB elektromobiļu uzpildes un novietošanas vieta un publisks
apmeklējumu.
pasākums Rātslaukumā ar starta došanu rallija turpinājumam.
Vizīte notika Ķīnas uzņēmumu produktu un pakalpojumu
izstādes “Sail of Shanghai” ietvaros, kas 2017.gada septembrī
tika organizēta Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un kurā Ķīnas
uzņēmēji piedāvāja savus produktus un pakalpojumus.

(personiskais paraksts)

D.Bičkovičs
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