
6.tabula

N.p.k.
Uzdevumu 

kods (U)
Uzdevumi, aktivitātes Aktivitātes apraksts. Rezultāts Veicamās darbības

Atbildīgie 

izpildītāji

Uzsākšanas 

gads

Izpildes 

gads

Aptuvenās 

Izmaksas 

(EUR)

Finanšu avoti

A.1. U1.1.2.
Sadarbība mobilitātes jomā ar Pierīgas 

pašvaldībām

Sadarbības veicināšana ar Pierīgas pašvaldībām savstarpējās mobilitātes 

jautājumos

1. Uz datiem balstītas pašvaldību savstarpējās līdzdalības starp 

teritoriju mobilitātē noteikšana. 2. Sadarbības principu, modeļu 

un dokumentu izstrāde.

RD, Valsts 

institūcijas, Rīgas 

aglomerācijas 

pašvaldības

2019. 2025.

Departamentu 

budžetu 

ietvaros

Rīgas budžeta 

līdzekļi, Rīgas 

aglomerācijas 

pašvaldību 

līdzekli

A.2. U1.2.7. Transporta plūsmu izpētes projekti

1. Normatīvas bāzes papildinājumi,

2. prasību izstrādāšanu pētījumiem, atkarīgi no objekta tipa, lieluma un 

novietojuma vai

teritorijas vēsturiskas nozīmes,

3. pētījuma iniciācijas un saskaņošanas procedūras izstrādāšanu,

4. saskaņošanas procesā iesaistīto pārbaudītāju no RD apmācību.

1. TPI metodoloģijas izstrāde.  2. TPI piemērošanas un 

saskaņošanas kārtības noteikšana. 3. TPI projektu skaņošana
RDPAD 2019. 2025.

Departamentu 

budžetu 

ietvaros

Rīgas budžeta 

līdzekļi

B.1. U3.1.3.
Informācija un norādes gājējiem 

publiskajā ārtelpā
Informācijas un norāžu izvietošana gājēju infrastruktūrā.

1.Virzienrādītāju un norāžu sistēmas uzturēšana un attīstība 

pilsētas centrā un apkaimēs

RD, RDPAD, Rajonu 

izpilddirekcijas
2019. 2025. 50 000

Rīgas budžeta 

līdzekļi

B.2. U3.2.1.
Informācija velobraucējiem digitālā telpā 

un publiskajā ārtelpā

Veloinfrastruktūras karšu, velomaršrutu aprakstu u.tml. izvietošana 

pašvaldības e-informācijas telpā. Virzienrādītāju, maršrutu apzīmējumu u.tml. 

izvietošana veloinfrastruktūras tuvumā.

1.Informācijas par pilsētas veloinfrastruktūru apkopošana un 

publicēšana                                        2. Informācijas un norāžu 

sagatavošana un izvietošana velomaršrutu tuvumā.

RD, RDSD 2019. 2025. 80 000
Rīgas budžeta 

līdzekļi

B.3. U4.2.2. Daudzdzīvokļu mikrorajoni

Iekškvartāla ielu, ārpus sarkanajām līnijām, autostāvvietu atjaunošana un 

izbūve, labiekārtošanas programma - pašvaldības sadarbība ar apkaimju 

iedzīvotājiem un īpašniekiem, daļēji (piemēram, 70-100% apmērā) 

līdzfinansējot publiski pieejamu teritoriju būvprojektus.

1. Pilsētas daudzīvokļu iekškvartālu attīstības programmas 

izstrāde.  2. Apkaimju iedzīvotāju (biedrību) iniciatīva.   

3.Būvprojektēšana.       4. Būvniecības darbi.

RD,     

Izpilddirekcijas
2019 2025

Rīgas budžeta 

ietvaros 

(ieteicams         

3 000 000 

gadā)

Rīgas budžeta 

līdzekļi kopā ar 

attīstītāju vai 

iedzīvotāju 

līdzekļiem

B.5. U4.2.3. Savrupmāju dzīvojamie rajoni

Apkaimju publiskās ārtelpas labiekārtošana - grantēto ielu asfaltēšana, ST 

pieturvietu un galapunktu labiekārtošana, atpūtas vietu iekārtošana, 

apzaļumošana - pašvaldības sadarbības programma ar iedzīvotājiem 

(biedrībām) un īpašniekiem,  daļēji (piemēram, 70-100% apmērā) 

līdzfinansējot teritoriju projektus publiski pieejamos zemesgabalos un 

pašvaldības zemesgabalos .

1. Pilsētas savrupmāju apkaimju attīstības programmas izstrāde.       

2.  Apkaimju iedzīvotāju (biedrību) iniciatīva,   3.Būvprojektēšana.       

4. Būvniecības darbi

RD 2019 2025

Rīgas budžeta 

ietvaros 

(ieteicams         

4 000 000 

gadā)

Rīgas budžeta 

līdzekļi kopā ar 

attīstītāju vai 

iedzīvotāju 

līdzekļiem

B.6. U4.2.4. Ražošanas teritorijas

Apkaimju publiskās ārtelpas labiekārtošana - grantēto ielu asfaltēšana, ST 

pieturvietu un galapunktu labiekārtošana, atpūtas vietu iekārtošana, 

apzaļumošana - pašvaldības sadarbības programma ar attīstītājiem un 

īpašniekiem, daļēji (piemēram, 30-70% apmērā) līdzfinansējot  projektus 

pašvaldības zemesgabalos.

1. Pilsētas ražošanas teritoriju attīstības programmas izstrāde.       

2.  Uzņēmumu vai to apvienību iniciatīv.   3.Būvprojektēšana.       

4. Būvniecības darbi

RD 2019 2025

Rīgas budžeta 

ietvaros 

(ieteicams         

3 000 000 

gadā)

Rīgas budžeta 

līdzekļi kopā ar 

attīstītāju vai 

iedzīvotāju 

līdzekļiem

B.7. U4.2.5. Vietējo galamērķu izveide
Vietējo galamērķu (parki, skvēri, labiekārtoti spēļlaukumi, sporta laukumi) 

izveide apkaimēs sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem.  

1. Pieprasījuma apzināšana komunicējot un sadarbībā ar 

vietējiem iedzīvotājiem. 2. Vietējā galamērģa koncepta 

definēšana, izstrāde un realizācijas iespēju apzināšana 3. 3-5 

vietējo galamērķu izveide Rīgas pilsētā

RD 2019 2025 300 000
Rīgas budžeta 

līdzekļi

B.8. U4.5.5.
Pārsēšanās (mobilitātes) punkti, tai 

skaitā pilotprojekts VEF

Sabiedriskā transporta pasažieru pārsēšanās punktu izveide Juglā, Šmerlī, 

VEF kultūras pils apkārtnē, Ķengaragā un citur.
1. Pilotprojekta izstrāde un realizēšana un monitorings pie VEF. RD 2020 2025

Rīgas budžeta 

ietvaros

Rīgas budžeta 

līdzekļi, Eiropas 

fondi

5. Sadarbība un partneri

A.  Mobilitātes administrēšana

B. Sabiedrības līdzdalība un informēšana

Rīgas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programma. 2019. - 2025. (pasākumu un objektu saraksts)


