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%
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Rīgas Austrumu izpilddirekcija

ha

hektārs
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iedz.

iedzīvotāji

AS

akciju sabiedrība

IIN

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

ASV

Amerikas Savienotās Valstis

IKP

iekšzemes kopprodukts

AVS

automātiskā vadības sistēma

IKT

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

ĀTI

ārvalstu tiešās investīcijas

IM

ilgtermiņa attīstības mērķis

BJR

Baltijas jūras reģions

izpilddirekcijas

Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas

Būvvalde

Rīgas pilsētas būvvalde

KAVIS

Klientu attiecību vadības informācijas sistēma

CO

oglekļa oksīds

kuģa GT

bruto tonnas vienība (no angļu valodas – gross tonnage)

CO₂

oglekļa dioksīds

kW

kilovats

CSDD

Ceļu satiksmes drošības direkcija

LED

gaismu izstarojoša diode

CSNg

ceļu satiksmes negadījums

LR

Latvijas Republika

CSP

Centrālā statistikas pārvalde

LR EM

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

CVK

Centrālā vēlēšanu komisija

Ls

Latvijas Republikas valūta lats

dB

decibeli

m.g.

mācību gads

DC

Dienas centrs

milj.
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DN

diametrs

MK

Latvijas Republikas Ministru kabinets

EKG

Eiropas kultūras galvaspilsēta

MW

megavats

ES

Eiropas Savienība

MWh

megavatstundas

ESF

Eiropas Sociālais fonds

NAP
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ESKO

enerģijas servisa kompānijas

NO₂

slāpekļa dioksīds

EUR

Eiropas Savienības valūta euro

NĪN

nekustamā īpašuma nodoklis

Eurostat

Eiropas Savienības Statistikas birojs

Nr.

numurs

g.

gads

p.k.

pēc kārtas

gs.

gadsimts

NVA

Nodarbinātības valsts aģentūra
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NVD

Nacionālais veselības dienests

RP SIA

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību

NVO

nevalstiskā organizācija

RPA

Rīgas pašvaldības aģentūra

NVS

Neatkarīgo Valstu Sadraudzības dalībvalstis

RPP

Rīgas pašvaldības policija

Pārskats

ikgadējs pārskats par Stratēģijas un
Attīstības programmas ieviešanu

RSD

Rīgas Sociālais dienests

PB

pašvaldības budžets

RTAB

nodibinājums „Rīgas Tūrisma attīstības birojs”

PET

polietilēntereftalāts

RV

rīcības virziens

PI

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

RVC

Rīgas vēsturiskais centrs

PII

pirmsskolas izglītības iestāde

SAC

sociālās aprūpes centrs

PMLP

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SIA

sabiedrība ar ierobežotu atbildību

PL

privātie līdzekļi

SPKC

Slimību profilakses un kontroles centrs

PRV

prioritārais rīcības virziens

Stratēģija

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

PVA

primārā veselības aprūpe

SUS

Stratēģijas un Attīstības programmas
uzraudzības sistēma

RD

Rīgas dome

t

tonna

RD ĀP

Rīgas domes Ārlietu pārvalde

TEN–T

Eiropas transporta tīkls

RD FD

Rīgas domes Finanšu departaments

tūkst.

tūkstotis

RD IKSD

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

UEFA

Eiropas Futbola asociāciju savienība

RD ITC

Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs

UNESCO

RD ĪD

Rīgas domes Īpašuma departaments

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes
un kultūras organizācija

RD LD

Rīgas domes Labklājības departaments

ŪTSSD

ūdens tīklu sūkņu stacijas dienests

RD MVD

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

VAS

valsts akciju sabiedrība

RD PAD

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

VB

valsts budžets

RD SD

Rīgas domes Satiksmes departaments

VSAA

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

REA

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”

ZGT

zemās grīdas tramvajs

RIIMC

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

ZI

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija

RP BJC

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs
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IEVADS
Attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa
prioritātes un pasākumu kopums Stratēģijā izvirzīto uzstādījumu un mērķu sasniegšanai.
Attīstības programmas tiesisko pamatu veido:

——

MK 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;

——

citi normatīvie akti un RD 05.07.2011. lēmums Nr.3385
„Par Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam
izstrādes uzsākšanu un Rīgas ilgtermiņa attīstības

——

likums „Par pašvaldībām”;

——

Attīstības plānošanas sistēmas likums (2008.g.);

——

Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011.g.);

tos mērķus un prioritātes un izvērtējot nacionālā līmeņa, Rīgas

——

MK 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;

plānošanas reģiona un apkārtējo pašvaldību teritorijas attīstī-

stratēģijas līdz 2025.gadam aktualizāciju”.
Attīstības programma ir izstrādāta, ievērojot Stratēģijā noteik-

bas plānošanas dokumentus (sk. 1.attēlu).
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Ievads

Attīstības programmas vieta integrētās attīstības plānošanas sistēmā

•

Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei

•

ES stratēģija Baltijas jūras reģionam

•

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

•

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam

•

Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

•

Rīgas plānošanas reģiona telpiskais plānojums

•

Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma 2014.–2020. gadam

•

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

•

Rīgas teritorijas plānojums

•

Rīgas attīstības programma 2014.–2020. gadam

EIROPA

BALTIJAS JŪRAS
REĢIONS

LATVIJA

RĪGAS PLĀNOŠANAS
REĢIONS

RĪGA

1. attēls
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Attīstības programma izstrādāta, pamatojoties uz pašreizējās situācijas raksturojumu. Attīstības programmas izstrādes
ietvaros izvērtēti iepriekš spēkā esošās Rīgas attīstības programmas 2010.–2013.gadam uzstādījumi un saglabāta aktuālo
uzstādījumu pēctecība, kā arī tā papildināta ar aktualitātēm.
Attīstības programmas izstrādē izmantoti arī SUS ietvaros sagatavotie Pārskati par Stratēģijas un Attīstības programmas
īstenošanu no 2006. līdz 2013.g., regulāro pilsētas iedzīvotāju
socioloģisko aptauju dati, virkne dažādu pašvaldības pasūtītu
un citu pētījumu, tāpat izmantoti Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes gaitā notikušajos semināros, darba grupās,
apspriedēs un publiskajās diskusijās paustie viedokļi, kā arī RD
iestāžu un struktūrvienību iesūtītie materiāli.
Attīstības programmas dokumenta struktūru veido piecas
nodaļas.
Pirmajā nodaļā ir vispārīgs apraksts par Rīgu. Otrajā nodaļā ir
aprakstīta Attīstības programmas sasaiste ar Stratēģiju un tajā
sniegtajiem pilsētas ilgtermiņa attīstības uzstādījumiem. Trešajā nodaļā ir raksturoti deviņpadsmit rīcības virzieni. Katra rīcības virziena raksturojums ietver:
——

rīcības virziena ietekmi uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu;

——

priekšrocības un trūkumus;

——

pašvaldības apņemšanos 2014.–2020.gada periodā;

——

sagaidāmos rezultātus;

——

prioritātes un galvenos principus;

——

uzdevumus.

Ceturtajā nodaļā ir aprakstīta Stratēģijas un Attīstības pro
grammas īstenošanas uzraudzība. Pielikumos ir ietverts rīcības
plāns un investīciju plāns.
Atšķirībā no iepriekšējās Rīgas attīstības programmas (Rīgas
attīstības programma 2010.–2013.gadam) jaunajā Attīstības
programmā ir ieviesti rīcības virzieni, kas kalpo par Stratēģijas
un Attīstības programmas saistošo daļu un attēlo pašu rīcības
virzienu integrālo ietekmi uz katra stratēģiskā mērķa īstenošanu, nevis mērķu un uzdevumu pakārtošanu konkrētam attīstības balstam.
RD, apstiprinot Attīstības programmu, vienojas ar sabiedrību
par pilsētas nākotnes redzējumu un pauž apņemšanos sasniegt
vidēja termiņa uzstādījumus, ievērojot arī Stratēģijā paustos ilgtermiņa principus, nostādnes un vadlīnijas.
Attīstības programma ir pašvaldības darba instruments, īstenojot pasākumus un projektus, kā arī pilsētas nozaru un jomu
detalizētākai plānošanai.
Attīstības programmas veiksmīgas īstenošanas priekšnosacījums ir integrēta plānošana, sabiedrības iesaiste un interešu
sabalansēšana.
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1. NODAĻA

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR RĪGU
Rīga ieņem būtisku lomu Latvijas valsts attīstībā, ko ietekmējusi gan vēsturiskā virzība, gan izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums. Neapšaubāmus pienākumus uzliek Rīgas kā Latvijas
galvaspilsētas statuss – Rīgai jāuzņemas dažādu valstiski un
starptautiski nozīmīgu pasākumu organizēšana, jārūpējas par
Rīgas un Latvijas iedzīvotāju labklājību, veselību un izglītību, kā
arī jāsniedz ieguldījums valsts ekonomikas veicināšanā.
Pastāv vairāki izaicinājumi, kas tuvākajā laikā Rīgas pilsētai ir
jārisina, lai tā varētu turpināt sekmīgi pilnveidoties. Kā vienu no
būtiskākajām problēmām var minēt iedzīvotāju skaita samazināšanos – 2013.gadā to skaits nedaudz pārsniedz 643 000. Iedzīvotāju skaita samazinājums Rīgā skaidrojams gan ar finanšu
krīzes sekām, gan ar iedzīvotāju pārcelšanos uz Pierīgas pašvaldībām, Rīgu izvēloties tikai kā darba, atpūtas un izglītības vietu.
Lai veicinātu iedzīvotāju atgriešanos Rīgā, nepieciešams nodrošināt atbilstošu dzīves kvalitāti, t.sk. kvalitatīvu un pieejamu
mājokli, infrastruktūras un komunālo pakalpojumu nodrošinājumu, pieejamas zaļās teritorijas un ūdeņus, kā arī augstu vides
kvalitāti. Šobrīd Rīgā pakāpeniski tiek renovētas daudzdzīvokļu
mājas, ir atsākta jaunu mājokļu būvniecība, turklāt iedzīvotājiem
pieejamas sociālās dzīvojamās mājas un sociālās īres mājas.
Būtisks mājokļu kvalitātes rādītājs ir komunālo pakalpojumu
nodrošinājums dzīvojamajās ēkās. Centralizētās ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas ir pieejamas vairāk nekā 90% Rīgas
iedzīvotāju, tomēr tās netiek atjaunotas vajadzīgajā apjomā, kā

arī vēl joprojām atsevišķām mājām tās nav pieslēgtas, kaut arī
ir pieejamas.
Skatoties pēc zaļo teritoriju platības, Rīga uzskatāma par vienu
no zaļākajām galvaspilsētām Eiropā. Rīgā ir daudz dažādu zaļo
teritoriju – parki, mežaparki, skvēri u.c., tās tiek uzturētas un
pakāpeniski atjaunotas. Lai varētu sekot līdzi un kontrolēt gaisa kvalitāti un trokšņa līmeni, pilsētā regulāri tiek veikts gaisa
kvalitātes monitorings un izstrādāta Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskā karte. Tuvākajā laikā nepieciešams rast risinājumu autotransporta plūsmas mazināšanai Rīgas centrā, jo autotransports ir galvenais gaisa piesārņotājs un trokšņa avots,
un vietām tiek pārsniegti pieļaujamie rādītāji.
Ikdienā uzņemot lielu skaitu svārstmigrantu, Rīgas infrastruktūra nolietojas straujāk, turklāt augstā satiksmes intensitāte
joprojām rada sastrēgumus ielās. Jau tuvākajā nākotnē jāveic
satiksmes reorganizācija, par prioritāti izvēloties hierarhiju:
gājējs–velobraucējs–sabiedriskais transports–privātais transports. Tramvajam jākļūst par nozīmīgāko sabiedriskā transporta pārvietošanās veidu, tādēļ nepieciešams uzlabot tramvaju
līniju tīklu. Nepieciešami ieguldījumi ielu un ceļu tīkla kvalitātes
un pieejamības uzlabošanā, atvēlot vairāk īpašo joslu sabiedriskajam transportam, kā arī nodrošinot velomaršrutu pārklājumu visā pilsētā. Ne mazāk svarīgi Rīgā attīstīt starppilsētu un
starptautisko sasniedzamību, tādēļ nepieciešams līdzdarboties un attīstīt starptautiski svarīgus transporta tīklus (Eiropas
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Vispārīga informācija
informācija par
par Rīgu
Rīgu

transporta tīkls, ātrgaitas dzelzceļa „Rail Baltica” potenciālā īstenošana u.c.).
Rīgas nozīmi uzņēmējdarbībā pierāda vairāki rādītāji: IKP īpatsvars kopējā valsts IKP (2010.g. 53%), Rīgā reģistrēto ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (55 314 jeb 40% no kopējā skaita
Latvijā). Labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi Rīgā rada aizvien pieaugošs ĀTI pieaugums Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā,
izglītots, augsti kvalificēts, svešvalodas pārzinošs darbaspēks
(bezdarba līmenis Rīgā 2013.gada sākumā bija 6,5%), salīdzinoši
liels patēriņa tirgus starp Baltijas valstīm. Turklāt Rīgu pozitīvi
novērtē arī starptautiskās kredītreitingu aģentūras. Nākotnē
nepieciešams nodrošināt lielāku atbalstu jaundibināto uzņēmumu dzīvotspējas nodrošināšanai.
Izglītības jomā Rīgai ir būtiska loma, jo šeit koncentrējas vairums
augstākās izglītības iestāžu, turklāt piedāvāto programmu
klāsts ir plašs un lielākā daļa no augstākās izglītības iestādēm
ir akreditētas. Rīgu iecienījuši studenti ne tikai no visas Latvijas,
bet arī no ārvalstīm. Ne mazāk svarīga ir iespēja iegūt pamatizglītību netālu no dzīvesvietas, kas Rīgā ir pieejama. Pirmsskolas
izglītības jomā pēdējo gadu laikā notikušas pozitīvas izmaiņas,
jo bērnu skaits, kas gaida rindā uz PII, ir samazinājies, tomēr šī
problēma pašvaldībai jāturpina risināt, t.sk. turpinot sadarbību
ar privāto sektoru. Pēdējos gados ir veikta skolu renovācija un
materiāltehniskās bāzes uzlabošana. Rīgā iespējams apgūt izglītības programmas dažādām mērķa grupām – latviešu, mazākumtautību bērniem un bērniem ar dažādām speciālām vajadzībām. Pašvaldība īsteno politiku pieaugušo izglītībā, kas
rīdziniekiem dod iespēju iegūt izglītību mūža garumā.
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Rīga ir starptautiska, nacionāla un reģionāla mēroga kultūras
centrs ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu un vislielāko koka
arhitektūras mantojumu starp Eiropas galvaspilsētām. Pilsētā
pieejamas daudzas kultūras iestādes – teātri, galerijas, muzeji,
bibliotēkas u.c. Rīgai ir uzkrāta liela pieredze starptautisku pasākumu rīkošanā. Šī pieredze noder arī 2014.gadā, kad Rīga ir
kļuvusi par EKG. Šis notikums ir iespēja Rīgai veicināt tās atpazīstamību pasaulē un piesaistīt tūristus.
Rīgā ir nodrošinātas veselības aprūpes iespējas, jo šeit darbojas
gan pašvaldības, gan valsts veselības aprūpes iestādes. Augsti
kvalificēti speciālisti ir viens no iemesliem, kādēļ uz Rīgu brauc
ārstēties pat iedzīvotāji no ārvalstīm.
Arvien vairāk tiek integrēti iedzīvotāji ar funkcionāliem ierobežojumiem, pakāpeniski uzlabojot viņu drošību pilsētā un iespēju pārvietoties, kā arī iespēju kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības daļu, veicinot izglītības un darba iespējas. Ikviens rīdzinieks var vērsties pēc
palīdzības sociālajos dienestos, lai risinātu dažādas problēmas.
Rīgas pilsētas pašvaldības darbu nodrošina lēmējvara un izpildvara. Lēmējvaru veido 60 domes deputāti, kurus ievēlē pašvaldību vēlēšanās. No deputātu vidus tiek ievēlēts RD priekšsēdētājs
un priekšsēdētāja vietnieks. Lai tiktu nodrošināts RD darbs un
sagatavoti jautājumi izskatīšanai domes sēdēs, ir izveidotas 8
komitejas. Savukārt komisijas tiek izveidotas atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai, kuras veido domes deputāti, speciālisti
un iedzīvotāji. Izpildvara ir septiņi nozaru departamenti, iestādes, centrālā administrācija, aģentūras, īpaša statusa institūcijas un kapitālsabiedrības, kuras veic pašvaldības funkcijas atbilstoši saviem pienākumiem.
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2. NODAĻA

ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI
Stratēģijā pašvaldība ir izvirzījusi četrus pilsētas ilgtermiņa attīstības mērķus:

IM1

Prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība

IM2

Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika

IM3

Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide

IM4

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

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

Ilgtermiņa attīstības mērķu rezultatīvie rādītāji vidējā termiņā un ilgtermiņā
2.1.tabula

IM1 Prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

IM1.1.

Iedzīvotāju skaits

Skaits, tūkst.

2013
643,6

Samazināšanās palēninās
un sākas pieaugums

660

Tuvojas
700

CSP

1

IM1.2.

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

Īpatsvars, %

2012
34,5

Palielinās

36

40

CSP

1

IM1.3.

Nodarbinātības līmenis

%

2012
60,1

Palielinās

75

> 75

CSP

1

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
SAGAIDĀMĀ
DATU UZRAUDZĪBAS
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G. VĒRTĪBA 2030.G. AVOTS PERIODS (GADI)
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2.
2 . Ilgtermiņa
Ilgtermiņa attīstības
attīstības mērķi
mērķi

NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

IM1.4.

Strādājošo mēneša vidējā
darba samaksa neto pret iztikas minimumu Latvijā

Reizes

2012
2,20

Pieaug

3

4

CSP

1

IM1.5.

Patēriņš pamatvajadzībām no mājsaimniecību kopējiem izdevumiem

%

2012
53,6

Samazinās

50

45

CSP

1

IM1.6.

Patēriņš atpūtai un kultūrai no mājsaimniecību kopējiem izdevumiem

%

2012
7,5

Pieaug

11

15

CSP

1

IM1.7.

Džini koeficients

%

2011
34,3

Samazinās

<33

<30

CSP

1

IM1.8.

Vēlētāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās

%

2013
55,6

Palielinās

70

70

CVK

vismaz 4

IM1.9.

Iedzīvotāju apmierinātība ar
pašvaldības darbu kopumā

%

2012
69,1

75

Regulāra
iedzīvotāju
aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
SAGAIDĀMĀ
DATU UZRAUDZĪBAS
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G. VĒRTĪBA 2030.G. AVOTS PERIODS (GADI)

Palielinās

75

2.2.tabula

IM2 Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

IM2.1.

IKP apjoma pieaugums

% pret iepriekšējo gadu

2010
5,5

Stabils, nesamazinās

>5

>5

CSP

1

IM2.2.

Ekonomiski aktīvās komercsabiedrības

Skaits, tūkst.

2011
42,2

Pieaug

46

52

CSP

1

1

1

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
SAGAIDĀMĀ
DATU UZRAUDZĪBAS
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G. VĒRTĪBA 2030.G. AVOTS PERIODS (GADI)

IM2.3.

Ražošanas daļa pievienotajā vērtībā

%

2012
9,81

Pieaug

11

15

Pašvaldības
publiskais
pārskats

IM2.4.

Bezdarba līmenis gada sākumā

%

2013
6,5

Samazinās

5

4

NVA

1

16

novērtējums

Rīga 2014.–2020.

2.3.tabula

IM3 Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

IM3.1.

Migrācijas saldo

Skaits

2013
-6487

Pozitīvs

IM3.2.

Iedzīvotāju vērtējums par apbūvētās vides kvalitāti Rīgā kopumā

Pozitīvs
vērtējums,%

2012
75,1

Pozitīvais vērtējums pieaug

IM3.3.

Iedzīvotāju vērtējums par apbūvētās vides kvalitāti savā apkaimē

Pozitīvs
vērtējums,%

2012
70,6

IM3.4.

Iedzīvotāju vērtējums par
gājējiem domātās ielu infrastruktūras kvalitāti pilsētā

Pozitīvs
vērtējums,%

IM3.5.

Iedzīvotāju vērtējums par
transportam domātās ielu
infrastruktūras kvalitāti

IM3.6.

DATU
AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

3000

CSP

1

78

80

Regulāra
iedzīvotāju
aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

Pozitīvais vērtējums pieaug

73

75

Regulāra
iedzīvotāju
aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

2012
50,3

Pozitīvais vērtējums pieaug

65

75

Regulāra
iedzīvotāju
aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

Pozitīvs
vērtējums,%

2012
33,5

Pozitīvais vērtējums pieaug

60

60

Regulāra
iedzīvotāju
aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

Jauns Daugavas šķērsojums
uz ziemeļiem no Vanšu tilta

Skaits

2012
0

Jauns šķērsojums

Skaidra koncepcija, pabeigta
projektēšana

1

IM3.7.

Zaļo teritoriju īpatsvars no
pilsētas kopējās teritorijas

%

2012
23

Nesamazinās

23

23

RD PAD

IM3.8.

CO2 emisiju samazinājums
pret bāzes gadu (1990)2

%

1990
>20

Pieaug

57

65

REA

1

IM3.9.

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

Dienas

Samazinās

<35

<35

RD MVD

1

Piesārņoto teritoriju skaits

Skaits

Samazinās

200

180

RD MVD

1

IM3.10.

2

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G. VĒRTĪBA 2030.G.

2013
48
105
2004
230

CO2 emisiju aprēķinos neņem vērā enerģijas patēriņu, ko pašvaldība nevar ietekmēt un kas atrodas ārpus pašvaldības kompetences
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2.
2 . Ilgtermiņa
Ilgtermiņa attīstības
attīstības mērķi
mērķi

NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

IM3.11.

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

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G. VĒRTĪBA 2030.G.

DATU
AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

RD MVD

1

2013

μg/m3

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

Samazinās

<40

<40

2.4.tabula

IM4 Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole
SĀKUMA SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
SAGAIDĀMĀ
VĒRTĪBA
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G. VĒRTĪBA 2030.G.

NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

IM4.1.

Vairākdienu ārvalstu ceļotāji Rīgā

Skaits, milj.

2012
1,19

Palielinās

2

IM4.2.

Pasažieru apgrozījums starptautiskajā lidostā „Rīga”

Skaits, milj.

2012
4,8

Palielinās

IM4.3.

Tiešo regulāro reisu galapunktu skaits no starptautiskās lidostas „Rīga”

Skaits

2012
79

IM4.4.

Pasažieru apgrozījums (ar pasažieSkaits, tūkst.
ru kuģiem un prāmjiem) Rīgas ostā

DATU
AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

3

CSP

1

8,5

12

CSP

1

Pieaug

100

100

Starptautiskā
lidosta „Rīga”

1

2012
815

Palielinās

1500

>1500

CSP

1

IM4.5.

Kravu apgrozījums Rīgas ostā

Milj. t.

2012
36,1

Pieaug

49

50

Rīgas brīvostas pārvalde

1

IM4.6.

Ārvalstu tiešās investīcijas

Milj. EUR

2013
5022,7

Pieaug

8395

12664

Lursoft

1

1

1

IM4.7.

18

Rīgas kredītreitings

Kredītreitinga
pakāpe

„Standard&Poor’s”
2012
BBB/Positive/A2

Paaugstinās

AA+

Kredītreitingu
aģentūra
„Standard&Poor’s”

„Moody’s”
2012
Baa3 Stable

Paaugstinās

Aa1

Kredītreitingu
aģentūra
„Moody’s”

Rīga 2014.–2020.

Mērķu sasniegšanai ir noteikti 19 rīcības virzieni:
PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība

PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija

RV2

Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam
brīvajam laikam

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzla
bošana

RV3

Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana

RV4

Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana

RV5

Daudzveidīgas sporta iespējas

RV15 Laba vides kvalitāte

RV6

Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe

RV7

Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte

RV8

Sabiedriskā kārtība un drošība

RV9

Kvalitatīva dzīvesvide un pieejams mājoklis

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība

RV17 Augoša daudzprofilu osta
RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība

Attīstības programmā katra rīcības virziena ietvaros ir noteikti sagaidāmie sasniegumi, definēti uzdevumi, rīcības plānā noteiktie
uzdevumi ir detalizētāk izvērsti pasākumos un projektos.
Katrs rīcības virziens lielākā vai mazākā mērā ietekmē katra ilgtermiņa attīstības mērķa sasniegšanu, tomēr atšķirīga ir to ietekmes
intensitāte (sk. 2.1.attēlu).
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2.
2 . Ilgtermiņa
Ilgtermiņa attīstības
attīstības mērķi
mērķi

2.1.attēls

Rīcības virzienu un ilgtermiņa attīstības mērķu savstarpējā saistība
Rīgas ilgtermiņa attīstības mērķi
RĪCĪBAS VIRZIENI

IETEKME*

RV2

Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam

RV3

Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide

RV4

Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm

RV5

Daudzveidīgas sporta iespējas

RV6

Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe

RV7

Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma

RV8

Sabiedriskā kārtība un drošība

RV9

Kvalitatīva dzīvesvide un pieejams mājoklis

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība
PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana

*(jo intensīvāka krāsa, jo lielāka ietekme

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība

SABIEDRĪBA
Prasmīga,
nodrošināta
un aktīva sabiedrība

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un
iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga
ekonomika

RV15 Laba vides kvalitāte
PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un
augsta ekonomiskā aktivitāte
RV17 Augoša daudzprofilu osta
RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums

RĪGA – starptautiski atpazīstama,
nozīmīga un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
Sabiedrība

Ekonomika

Pilsētvide

Starptautisks mērogs

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

RĪCĪBAS VIRZIENI ILGTERMIŅA
MĒRĶU SASNIEGŠANAI
PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xxx

xxx

x

xx

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS

TRŪKUMI

Vispārējā un profesionālā izglītība

Vispārējā un profesionālā izglītība

•

Plašs vispārējās izglītības iestāžu tīkls un izglītības programmu
piedāvājums

•

Nepietiekams vietu nodrošinājums PII pusotra līdz trīs gadus veciem
bērniem

•

Jaunu izglītības iestāžu veidošana, esošo paplašināšana

•

•

Bērnu no pusotra gada vecuma iesaistīšana pirmsskolas izglītības
sistēmā

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

•

Visu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu (kuri pieteikti PII rindā) nodrošināšana ar vietu pirmsskolas izglītības programmas apguvei

•

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

23

3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

PRIEKŠROCĪBAS
•

Iespēja apgūt izglītības programmas dažādām mērķa grupām: latviešu,
mazākumtautību bērniem un bērniem ar dažādām speciālām vajadzībām

•

Izglītības kvalitātes līmenis: visos 4 obligātajos centralizētajos eksāmenos vispārējās vidējās izglītības ieguvei Rīgas pilsētas vidējie rezultāti ir
statistiski nozīmīgi augstāki nekā valstī kopumā

•

E-izglītības (e-studijas) arvien plašāka ieviešana

•

Rīgā kopumā ir 15 skolas (t.sk. speciālās), bet katrā pilsētas priekšpilsētā/rajonā vismaz viena skola, kas pielāgota izglītības ieguvei bērniem ar
kustību traucējumiem

•

Augsta pedagogu profesionālā kvalifikācija

•

Plašs izglītības programmu piedāvājums pedagogiem

TRŪKUMI
•

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

•

Atšķirīga izglītības kvalitāte skolās

•

Izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze (t.sk. mācību līdzekļi un IKT) ir nepietiekamā un neatbilstošā kvalitātē

•

Nepienācīgi novērtēta izglītības pētījumu nozīme izglītības saturā, metodikā, mācību darba organizācijā

•

Samazinājies pašvaldības izglītības iestāžu skaits, kas īsteno interešu
izglītību

•

Profesionālās izglītības piedāvājums neatbilst darba tirgus prasībām

•

Izglītības un kultūras iestāžu nepiemērotā vide personām ar invaliditāti

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

•

Plašs un daudzpusīgs interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu piedāvājums

•

•

Interešu izglītības viegla pieejamība, nodrošinot operatīvas pārejas iespējas starp programmām

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

•

•

Sporta meistarības pilnveidošanas iespēju nodrošināšana jaunajiem
sportistiem (Rīgas izlases)

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

•

•

Radoši, profesionāli un kvalificēti pedagogi

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

•

Sabiedrības (t.sk. ģimenes) atbalsts interešu un profesionālās ievirzes izglītībai, kā arī saturīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai

•

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

•

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pozitīvā ietekme uz
jauniešu karjeras izvēli un praktisko iemaņu apguvi

Augstākā izglītība un pieaugušo izglītība

Augstākā izglītība un pieaugušo izglītība

•

Augstākās izglītības programmu daudzveidība

•

•

Augsts studentu īpatsvars

•

Gandrīz visas augstākās izglītības iestādes ir akreditētas, un to izsniegtie
diplomi ir starptautiski atzīti

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

•

Augstskolu absolventu došanās uz ārzemēm

•

50% absolventu nestrādā savā profesijā

•

Latvijā dažāda vecuma iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību ir mazāks
par Eiropas vidējo līmeni

•

Gan klāsta, gan satura ziņā nepietiekams mūžizglītības piedāvājums

•

Rīga ir kļuvusi par iecienītu galamērķi ārvalstu studentiem

•

Pašvaldība īsteno pieaugušo izglītības politiku

•

Izveidoti mūžizglītības atbalsta centri izglītības iestādēs

24

Rīga 2014.–2020.

Pašvaldības apņemšanās 2014.-2020.gada periodā
Izglītības sistēmas virsmērķis ir nodrošināt iedzīvotājus ar tautsaimniecībai nepieciešamo kompetenci – zināšanu, prasmju un
attieksmju kopumu. Pašvaldības uzdevums izglītības jomā ir
gādāt par vispārējās (t.sk. pirmsskolas), interešu, profesionālās
ievirzes un daļēji par profesionālo izglītību.
Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošinās pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām PII vai piedalīsies izdevumu kompensācijā ģimenēm, kuru bērniem nepietiek vietas pašvaldības PII. Pašvaldība
rūpēsies par izglītības satura, procesa un infrastruktūras kvalitātes atbilstību mūsdienu prasībām. Skolu tīkla optimizācija notiks, izvērtējot skolēnu skaitu un tā izmaiņu tendences skolās.
Slēgto skolu ēkas, pirmkārt, tiks izmantotas citu pašvaldības
funkciju nodrošināšanai, t.sk. interešu un profesionālās ievirzes
izglītības vajadzībām. Rīgas skolu pievilcību ne tikai pilsētas, bet
arī plašākas apkārtnes iedzīvotāju acīs nodrošinās daudzveidīgās interešu izglītības iespējas.
Pilnveidojot izglītības iespēju pieejamību, Rīgas pilsētas pašvaldība turpinās darbu pie vienmērīga interešu izglītības programmu pārklājuma pilsētā, izmantojot izglītības un kultūras iestāžu
tīklu, kas nodrošinās bērniem un jauniešiem paredzēto interešu
izglītības pasākumu norisi apkaimēs.
Attīstot interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
programmas, pašvaldība sekmēs un nodrošinās tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu (kultūrizglītības programmās, t.sk. mūzikā un mākslā), pilnveidos materiāli tehnisko
bāzi tehniskās jaunrades pulciņiem, kā arī popularizēs veselīgu,

kustīgu dzīvesveidu un sekmēs sporta izglītības programmu
daudzveidību.
Rīgas pilsētas pašvaldība izvērtēs iespējas pārņemt atsevišķas
profesionālās izglītības iestādes savā pārziņā, rūpēsies par nepārtrauktu šo iestāžu un nozaru pārstāvju sadarbību, tādējādi
nodrošinot tirgum nepieciešamos speciālistus. Izprotot mūžizglītības svarīgumu strauji mainīgajā vidē, pašvaldība lielāku
vērību veltīs arī tās popularizēšanai un iedzīvotāju attieksmes
maiņai pret mūžizglītību. Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijām
sadarbojoties, tiks izveidota un nodrošināta moderna 21.gs. zināšanu, prasmju un kompetenču apguvei nepieciešamā materiāli tehniskā bāze. Pašvaldība pastiprinās sadarbību ar augstskolām gan pilsētai svarīgu jautājumu risināšanā, gan uzņēmēju
un augstskolu sadarbības veicināšanai, gan augstskolu popularizēšanā starptautiskā arēnā. Lai sekmētu visas sabiedrības
labklājību, paredzēts arvien plašāk īstenot izglītības institūciju
sadarbību ar citu nozaru/jomu institūcijām – kultūras, sporta,
sociālajām, veselības aprūpes u.c. institūcijām.
Rīcības virziena sekmīgu īstenošanu papildina arī pasākumi
„RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam”, „RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide” un „RV5
Daudzveidīgas sporta iespējas”. Jo kvalitatīvas un mūsdienīgas
izglītības nodrošināšana ir ne vien formālā (pamata, vispārējā
vidējā un profesionālā) izglītība, bet arī neformālā izglītība, kas
bieži vien nosaka cilvēka profesijas izvēli, ietekmē sabiedrības
prasmju un aktivitātes līmeni, nodrošina dzīves kvalitāti, paaugstina motivāciju un piešķir jēgu dzīvei.
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3.1.tabula

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

1.1.

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

Īpatsvars,
%

2012
64,2

Pieaug

1.2.

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri
reģistrējušies rindā un kuriem pašvaldība nevar nodrošināt vietas PII

Skaits

2012
4317

1.3.

Vidējais pašvaldības PII pieejamības
un pieejamības kvalitātes vērtējums

Vērtējums punktos
(0-4)

1.4.

Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības PII pakalpojumu kvalitāti

1.5.

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

70

RD IKSD

1

Samazinās

Nav rindas

RD IKSD

1

2012
1,9

Pieaug

3

Ekspertu veikts
pētījums

4

Pozitīvs vērtējums,
%

2012
63,7

Pieaug

80

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības PII pakalpojumu pieejamību

Pozitīvs vērtējums,
%

2012
49,3

Pieaug

80

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

1.6.

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

Īpatsvars,
%

2012
2,9

Samazinās

<1

RD IKSD

1

1.7.

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

Īpatsvars,
%

2012
1,3

Samazinās

<1,3

RD IKSD

1

1.8.

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

Īpatsvars,
%

Pieaug

10
10
10

RD IKSD

1

1.9.

Vidējais pašvaldības pamatskolu
un vidusskolu pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējums

Vērtējums punktos
(0-4)

2012
1,6

Pieaug

3

Ekspertu veikts
pētījums

4

1.10.

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

Pozitīvs vērtējums,
%

2012
85,7

Nesamazinās

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados
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SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

2012
7,2
4,5
8,0

85

Rīga 2014.–2020.

NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

1.11.

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

Pozitīvs vērtējums,
%

2012
71,2

Pieaug

Iedzīvotāju vērtējums par iespējām
Pozitīvs vērtējums,
bērniem iesaistīties pulciņos, kolektīvos
%

2012
51

Pozitīvs vērtējums,
%

1.12.

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

80

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

Pieaug

75

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retā kā reizi
2 gados

2012
46,7

Pieaug

75

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

Nesamazinās

RD IKSD

1

Pieaug

95

CSP

1

36

CSP

1

1.13.

Iedzīvotāju vērtējums par iespējām pieaugušajiem iesaistīties pulciņos, kolektīvos

1.14.

Audzēkņu skaits Rīgas pilsētas pašvaldības interešu, sporta, mūzikas
un mākslas izglītības iestādēs

Skaits

2012/13
m.g.
26800
7130
4351

1.15.

Interneta pieslēgums mājsaimniecībās

%

2010
65

1.16.

Iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvars (15-64)

Īpatsvars,
%

2012
34,5

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

Prioritātes un galvenie principi
• Vispārējās izglītības pieejamības nodrošināšana atbilstoši sabiedrības vajadzībām
• Vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšana
• Kvalitatīvas interešu un profesionālās ievirzes izglītības
nodrošināšana
• Resursu racionāla izmantošana

27

3.
3 . Rīcības
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3.1.attēls

Teritoriālās prioritātes PRV1 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs

Uzdevumi
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1.1.

Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu kvalitatīvas izglītošanas iespējas visām pilsētā dzīvojošām
ģimenēm

1.2.

Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pamatizglītību

1.3.

Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību

1.4.

Nodrošināt tirgus pieprasījumam atbilstošu profesionālo izglītību

1.5.

Nodrošināt vispusīgas interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespējas

1.6.

Veicināt sabiedrībā izpratni par mūžizglītības nepieciešamību un palielināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo
izglītībā

Rīga 2014.–2020.

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xxx

xx

x

xx

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS
•

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

•

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

•

Informācija par iespējām jauniešiem ir strukturēta un viegli pieejama

TRŪKUMI
•

Grūti sasniedzami ārpus izglītības sistēmas esošie, organizāciju darbā neiesaistītie jaunieši

•

Brīvā laika centru, dienas atklāto nometņu, brīvpieejas sporta objektu un
jauniešu centru nevienmērīgs ģeogrāfiskais izvietojums un skaits

•

Nepietiekams brīvā laika pedagogu un profesionālu jaunatnes darbinieku
skaits

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā
Saskaņā ar Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.–2018.
gadam jaunatnes politikas mērķis Latvijā ir uzlabot jauniešu
dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar jaunatni un
nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā
statusu. Vēsturiski jaunatnes lietas ir cieši saistītas ar izglītības
nozari, kā arī ar kultūras un sporta jomu.
Tāpat kā pārējā sabiedrība, arī jaunieši saskaras ar pieaugošu
individuālismu un konkurences spiedienu, kā arī viņiem ne vienmēr ir nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas. Veicot plašu aptauju
visā Eiropā, noskaidrots, ka jauniešiem vislielākās rūpes sagādā

šādi jautājumi: izglītība, nodarbinātība, sociālā integrācija un
veselība3.
Lai gan Latvijā par jaunieti uzskatāma persona vecumā no 13 līdz
25 gadiem, Rīgas pilsētas pašvaldība vienotas jaunatnes politikas ietvaros piedāvā aktivitātes bērniem no 7 gadu vecuma, jau
agrīnā vecumā sekmējot pozitīvas attieksmes veidošanos pret
aktīvu, veselīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Pašvaldība turpinās nodrošināt bērniem un jauniešiem iespējas pozitīvai
saskarsmei ar vienaudžiem un savu interešu attīstībai, palielinot izglītojošo un atpūtas nometņu skaitu, kā arī pilnveidojot
3

Komisijas paziņojums „ES jaunatnes stratēģija – ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus.
Atjaunināta atvērtās koordinācijas metode, kā risināt jauniešu problēmas un tiem pavērt
jaunas iespējas” (2009)
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brīvā laika centru, resursu centru un citu jauniešiem domāto infrastruktūras objektu pārklājumu pilsētā. Lai veicinātu jauniešu
pašiniciatīvu, sociālo prasmju attīstību un līdzdalības pieredzes
veidošanos, Rīgas pilsētas pašvaldība atbalstīs jauniešu veidotos projektus un sekmēs viņu iesaistīšanos jaunatnes organizācijās un lēmumu pieņemšanas procesos. Ņemot vērā, ka viens
no būtiskākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras jaunieši, ir
iekļaušanās darba tirgū, Rīgas pilsētas pašvaldība paplašinās
jauniešu neformālās mācīšanās iespēju klāstu, radot iespēju

apgūt darba tirgū pieprasītas prasmes, iemaņas un attieksmes.
Papildu atbalsts neformālās mācīšanās programmās tiks nodrošināts jauniešiem, kas atrodas ārpus formālās izglītības sistēmas vai nav nodarbināti.
Lai nodrošinātu koordinētu un mērķtiecīgu darba ar jaunatni īstenošanu pilsētā, pašvaldība, sadarbojoties ar jauniešiem,
izstrādās vidējā termiņa jaunatnes politikas plānošanas dokumentus un veiks to īstenošanas izvērtējumu.

3.2.tabula

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

2.1.

Nometnēs iesaistīto bērnu un jauniešu skaits

Skaits, tūkst.

2012
12,9

Pieaug

2.2.

Brīvā laika centru apmeklējumu skaits

Skaits, tūkst.

2011
111,6

2.3.

Jauniešu neformālās izglītības programmās iesaistīto jauniešu skaits

Skaits

2.4.

Atbalstīto jauniešu un jaunatnes
organizāciju projektu skaits

Skaits

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

18

RD IKSD

1

Pieaug

115

RD IKSD

1

2012
3105

Pieaug

5000

RD IKSD

1

2012
31

Pieaug

60

RD IKSD

1

Prioritātes un galvenie principi
• Jauniešu līdzdalība kā neformālās mācīšanās veids
• Indivīda vajadzības ir būtiskākas par esošo metodoloģiju
un atbalsta instrumentiem
• Jauniešu iniciatīvas ir būtiskākas par formalizēto lēmumu
pieņemšanas procedūru
• Sadarbība ir būtiskāka par konkurēšanu
• Reaģēšana uz izmaiņām ir būtiskāka par nozares politikas
detalizēto plānošanu

30

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

Rīga 2014.–2020.

3.2.attēls

Teritoriālās prioritātes RV2 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs

Uzdevumi
2.1.

Nodrošināt jaunatnes politikas īstenošanas koordināciju pašvaldībā

2.4.

Iesaistīt jaunatni pašvaldības darbībā, uzturot un pilnveidojot vidi līdzdalībai

2.2.

Sekmēt jauniešu nodarbinātības un ekonomiskās patstāvības palielināšanos

2.5.

Īstenot jaunatnes apmaiņas un pārrobežu neformālās
mācīšanās programmas

2.3.

Nodrošināt atbalstu jaunatnes iniciatīvām un jaunatnes organizāciju darbībai

2.6.

Nodrošināt aktivitātes bērniem un jauniešiem
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xxx

xx

xxx

xx

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS
•

Senas un bagātas kultūras tradīcijas

•

Bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums

•

Rīga kā nacionāla un reģionāla mēroga kultūras centrs

•

Daudzveidīga arhitektūra

•

Eiropas galvaspilsēta ar vislielāko koka arhitektūras koncentrāciju un galvaspilsēta ar pasaulē vislielāko jūgendstila ēku īpatsvaru pilsētas centrālajā daļā

•

Saņemts 2014.gada EKG statuss

•

Spēcīgas amatiermākslas tradīcijas

•

Salīdzinoši augsta mākslas un kultūras izglītības iestāžu koncentrācija

•

Laba pieredze lielu starptautisku pasākumu organizēšanā

•

Laikmetīgās mākslas attīstība

•

Multikulturālā sabiedrība

•

Uzsāktas ikgadēju kultūras pasākumu tradīcijas dažādās pilsētas
apkaimēs

•

Labs bibliotēku tīkla pārklājums

•

Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par kultūras pasākumiem Rīgā pārsvars
pār negatīvo vērtējumu, pozitīvā vērtējuma pieaugums (2012)

•

Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma pieaugums par iespēju iesaistīties pulciņos, amatiermākslas kolektīvos bērniem (2012)

•

Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma pieaugums par iespēju iesaistīties amatiermākslas kolektīvos un studijās pieaugušajiem (2012)
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TRŪKUMI
•

Kultūras dzīves pasākumi notiek pārsvarā Rīgas centrā, apkaimju iesaiste
kultūras pasākumu organizēšanā nav pietiekama

•

Vairākās Rīgas apkaimēs iedzīvotājiem nav pieejami kultūras pakalpojumi
tuvu dzīvesvietai

•

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

•

Sabiedrībā trūkst izpratnes par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas
nepieciešamību

•

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

•

Gan valsts, gan pašvaldības līmenī trūkst instrumentu kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanai

•

Tradicionālo amata prasmju saglabāšanas un attīstības apdraudējums

•

Morāli novecojusi, sliktā tehniskā stāvoklī esoša pilsētas kultūras infrastruktūra, nepietiekama pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem

•

Valsts galvaspilsētas standartam atbilstošas centrālās bibliotēkas ēkas
trūkums

•

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

Rīga 2014.–2020.

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā
Rīcības virziena galvenais uzdevums ir nodrošināt kultūras dzīves norišu daudzveidību un tradicionālo vērtību saglabāšanu.
Rīgas pašvaldība nodrošinās kultūrvides pilnveidošanu un attīstību, Dziesmu un deju svētku procesu, tradicionālu, modernu un
mūsdienīgu pasākumu organizēšanas iespējas, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu darbības pilnveidošanu, piedāvājot jaunas
interešu izglītības programmas un kultūrizglītības programmas
dažādām vecuma grupām.
Lai palielinātu kultūras pakalpojuma piedāvājumu, pašvaldība
paplašinās un modernizēs kultūras infrastruktūru pilsētā, īstenojot Latgales priekšpilsētas kultūras centra projektu, VEF Kultūras pils renovāciju, kā arī paplašinās Juglas mūzikas skolu. Lai
nodrošinātu līdzvērtīga kultūras pakalpojuma nodrošinājumu
visā pilsētas teritorijā, pašvaldība plāno veikt kultūras centru
(„Iļģuciems”, „Imanta”), koncertzāles „Ave Sol” rekonstrukciju un
Rīgas Sv.Pētera baznīcas restaurāciju, kā arī uzsākt izpēti kultūras iestāžu nepieciešamībai Bolderājas, Purvciema, Ziepniekkalna, Juglas u.c. apkaimēs, kurās iedzīvotājiem kultūras pakalpojumi nav tieši pieejami.
Pašvaldība turpinās piedalīties tādu starptautisku kultūras
pasākumu organizēšanā kā starptautiskais folkloras festivāls
„Baltica”, Baltijas valstu studentu Dziesmu un deju svētki „Gaudeamus”, konkursu organizēšanā (Eiropiāde, Starptautiskā koru

olimpiāde) nodrošinās pašvaldības amatiermākslas kolektīvu
līdzdalību kārtējos Ziemeļvalstu Dziesmu un deju svētkos.
Ierobežota budžeta apstākļos liels izaicinājums pašvaldībai ir
jaunu ideju, mākslas un dizaina vērtību izmantošana pilsētas
svētku noformējumā pilsētvidē.
Būtiska nozīme ir nemateriālā kultūras mantojuma (paražas,
spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes,
kā arī ar tiem saistītu instrumentu, priekšmetu) saglabāšanai.
Šādam nolūkam pašvaldība atbalstīs tradicionālās kultūras izpausmes visdažādākajos veidos – gan veidojot amatu mājas,
gan attīstot un atbalstot amatiermākslas kolektīvu kustību.
Lai sekmētu visas sabiedrības labklājību, paredzēts arvien plašāk īstenot izglītības institūciju sadarbību ar citu nozaru/jomu
institūcijām – izglītības, sporta, sociālajām, veselības aprūpes
u.c. institūcijām.
Kultūra ir ne tikai nozīmīgs sabiedrības izaugsmes faktors, bet
arī viens no faktoriem, kas stiprina Rīgas starptautisko konkurētspēju; kultūra ir cieši saistīta arī ar eksportu. 2014.gadā Rīga
ir EKG, tomēr, noslēdzoties periodam ar šo statusu, kultūras
nozīme pilsētas dzīvē nemazināsies. Vairāku tematisko programmu līniju projekti turpinās darbību, saņemot arī pašvaldības
atbalstu projektu konkursu veidā.
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

3.3.tabula

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

3.1.

Patēriņš atpūtai un kultūrai no mājsaimniecību kopējiem izdevumiem

%

2012
7,5

Pieaug

3.2.

Rīgas Centrālās bibliotēkas darbības rādītāji – lasītāju skaits

Skaits,
tūkstošos

2012
61

3.3.

Vidējais kultūras iestāžu (t.sk. bibliotēku) pieVērtējums
ejamības un pieejamības kvalitātes vērtējums punktos (0-4)

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

11

CSP

1

Bibliotēku loma nemazinās

61

Rīgas Centrālā bibliotēka

1

2012
1,5

Pieaug

2

Ekspertu veikts
pētījums

4

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

3.4.

Bibliotēku skaits

Skaits

2012
31

Nemazinās

>31

CSP

1

3.5.

Kultūras centru skaits

Skaits

2012
15

Pieaug

20

CSP

1

3.6.

Rīgas pašvaldības kultūras centros
un namos organizētie pasākumi:
organizētie pasākumi
apmeklētāju skaits
kolektīvu skaits
dalībnieku skaits

Skaits

Pieaug

Palielinājies

RD IKSD

1

3.7.

Amatiermākslas kolektīvu skaits

Skaits

2011
277

Pieaug

480

RD IKSD

3.8.

Iedzīvotāju vērtējums par kultūras pasākumiem Rīgā

Pozitīvs
vērtējums, %

2012
89,7

Nemazinās

90

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

3.9.

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

Pozitīvs
vērtējums, %

2012
51

Pieaug

70

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

Pozitīvs
vērtējums, %

2012
46,7

Pieaug

70

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

Iedzīvotāju vērtējums par iespējām iesaistī3.10. ties pulciņos, amatiermākslas kolektīvos (kori,
deju kolektīvi, pulciņi u.tml.) pieaugušajiem

2011
2323
1 258 876
161
5507

Prioritātes un galvenie principi
• Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā
• Plaša iedzīvotāju iesaiste kultūras dzīvē un pasākumos
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• Sadarbība starptautiskā mērogā kultūras pakalpojuma
nodrošināšanā

Rīga 2014.–2020.

3.3.attēls

Teritoriālās prioritātes RV3 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs

Uzdevumi
3.1. Paplašināt un modernizēt kultūras infrastruktūru
pilsētā

3.5. Veicināt amatiermākslas kolektīvu darbību un iedzīvotāju iesaisti tajos

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

3.6. Veicināt esošo kultūras vērtību saglabāšana un jaunu
radīšanu

3.3. Nodrošināt sabalansētu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem

3.7. Veicināt iedzīvotāju radošumu un radošu brīvā laika
pavadīšanu

3.4. Regulāri organizēt vietējas, nacionālas nozīmes un
starptautiskus kultūras pasākumus

3.8. Atbalstīt kultūras projektu realizāciju
3.9. Īstenot aktīvu pašvaldības sadarbību kultūrvides attīstībai
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xxx

x

x

xx

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS
•

Daudzveidīgas iespējas iedzīvotājiem iesaistīties dažādos bezmaksas
kultūras, sporta u.c. pasākumos

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

•

Pašvaldībā darbojas vairākas konsultatīvās padomes un darba grupas,
kuru viens no mērķiem ir veicināt iedzīvotāju iesaisti aktuālo jautājumu
risināšanā

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

•

Sabiedrība nav gatava uzņemt jauniebraucējus

•

Nepietiekamas valsts valodas zināšanas kā viens no svarīgiem sabiedrības
līdzdalības šķēršļiem

•

23% nepilsoņu un to ierobežotā politiskā līdzdalība

•

Nepietiekami attīstīta brīvprātīgā darba kultūra

•

Daudzviet nav nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar speciālām
vajadzībām

•

Multikulturāla sabiedrība

•

Iespējas iesaistīties NVO darbībā

•
•

•

TRŪKUMI

Iedzīvotāju pozitīvā attieksme pret valsts valodas apguvi

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā
Sabiedrības integrācijas virsmērķis galvaspilsētā ir sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā tiek ievērotas demokrātiskas valsts vērtības un veidota noturīga piederības sajūta
Rīgai, nodrošinot augstu sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmeni. Pašvaldības uzdevums sabiedrības integrācijas jomā ir sniegt atbalstu aktivitātēm sabiedrības saliedētībai
un līdzdalībai, starpkultūru dialoga attīstībai un iecietības veicināšanai. Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošinās iedzīvotājiem
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kopīgus izglītojošus, attīstošus un radošus pasākumus, kuros
piedalās dažādas sabiedrības grupas, kā arī iesaistīšanos brīvprātīgā darbā. Pašvaldība rūpēsies par vienlīdzības principa ievērošanu, nodrošinot dažādu etnisko, reliģisko, sociālo, vecuma
u.c. grupu piekļuvi pašvaldības pakalpojumiem un sekmējot šo
grupu līdzdalību pašvaldības procesos. Rīgas pašvaldības institūcijām sadarbojoties, tiks veicināta sabiedrības integrācijas procesa attīstība pašvaldībā, tajā skaitā brīvprātīgā darba

Rīga 2014.–2020.

attīstība. Pašvaldība stiprinās sadarbību ar NVO, kas aktīvi darbojas sabiedrības integrācijas jomā, kā arī attīstīs sadarbību ar
citām Latvijas un ārzemju pašvaldībām pieredzes apmaiņā.
Pašvaldība pilnveidos ģimeņu atbalsta sistēmu tā, lai nodrošinātu iespēju ikvienai ģimenei saņemt tai vajadzīgos pakalpojumus un informāciju, kas nepieciešama, aprūpējot un audzinot bērnus. Atbalsta sistēma tiks veidota, sadarbojoties ar
izglītības iestādēm un nevalstiskajām (vecāku) organizācijām.
Pašvaldībā un tās atsevišķās apkaimēs tiks veidots izglītojošs sociālā atbalsta tīklojums ģimenēm. Ikviena ģimene – gan
tā, kura ir sociālā dienesta klients, gan jebkura cita, kurai nav
vajadzīgo dzīves prasmju, – var saņemt palīdzību un atbalstu

vietējās pašvaldības struktūrās, kuras sadarbojas ar apkaimju
NVO, kristīgajām draudzēm, privātajām struktūrām un brīvprātīgajiem. Ģimenēm, jaunajiem un topošajiem vecākiem būs
iespēja apmeklēt konsultācijas, kuras nav atkarīgas no viņu
maksātspējas, noklausīties kursu par bērnu emocionālo audzināšanu un attīstības īpatnībām, konfliktu risināšanu, darba un
ģimenes dzīves saskaņošanu, apgūt dažādas praktiskās dzīves
iemaņas.
Rīcības virziena sekmīga izpilde ir saistīta ar atbilstošu vides
pieejamību, kas tiek īstenota „PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija” un „RV9 Kvalitatīva dzīvesvide un
pieejams mājoklis” ietvaros.

3.4. tabula

RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

4.1.

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

Pozitīvo atbilžu
īpatsvars, %

2012
30,9

Pieaug

60

4.2.

Pilsoņu īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, gada sākumā

Īpatsvars, %

2013
73

Pieaug

80

PMLP

1

4.3.

Bezmaksas pasākumu skaits Rīgas
pašvaldības kultūras centros un namos

2011
1598

Pieaug

1700

RD IKSD

1

4.4.

Iedzīvotāju skaits, kas jūtas cieši piederīgi Rīgai

Pozitīvo atbilžu
īpatsvars, %

2010
80

Nostiprinās, būtiski nesamazinās

80

RD IKSD

1

4.5.

Iedzīvotāju skaits, kuri pabeiguši
bezmaksas latviešu valodas kursus

Iedzīvotāju skaits

2012
2569

Pieaug

12 000

RD IKSD

1

4.6.

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

Projektu skaits

2012
64

Pieaug

100

RD IKSD

1

4.7.

Vidējais bērnu skaits mājsaimniecībā

Skaits

2012
0,4

Pieaug

0,5

CSP

1

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

Regulāra vienotā ne retāk kā reizi
socioloģiskā aptauja
2 gados
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

Prioritātes un galvenie principi

38

Uzdevumi

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

4.1.

Veicināt nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbībā (t.sk. brīvprātīgā darbā)

• Ģimenes ar bērniem

4.2.

Starpkultūru dialoga attīstība un iecietības veicināšana

4.3.

Skaidrojošo, informatīvo un atbalsta aktivitāšu organizēšana jauniebraucējiem

4.4.

Sociāla iekļaušana dažādām sabiedrības grupām

4.5.

Atbalstīt ģimenes un ģimenes vērtības

Rīga 2014.–2020.

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xxx

x

xxx

xx

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS

TRŪKUMI

•

Dažādu institūciju (valsts un privāto) darbs veselīga dzīvesveida
popularizēšanā

•

Nevienmērīgs sporta infrastruktūras pārklājums pilsētas administratīvajā
teritorijā

•

Galvaspilsētas statuss un esošā infrastruktūra ļauj piesaistīt talantus no
reģioniem (t.sk. studentus)

•

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

•

Pilsētas ģeogrāfiskais stāvoklis (meži, ezeri, upes, jūra) – ir iespējas sportošanai un aktīvai atpūtai

•

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

•

Sporta tradīcijas nodrošina daudzveidīgas sporta sacensību iespējas un
regulāru atbalstu talantīgākajiem sportistiem

•

Vairākās Rīgas apkaimēs nav neviena peldbaseina

•

Ikgadēji starptautiski sporta pasākumi

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā
Rīcības virziena virsmērķis ir veidot Rīgu par pilsētu, kuras iedzīvotājiem ir motivācija un iespējas īstenot fiziski aktīvu, veselīgu
dzīvesveidu mūža garumā, sasniegt augstus sportiskos rezultātus ērti pieejamos, starptautiskajām prasībām atbilstošos sporta
infrastruktūras objektos. Pašvaldība radīs iespējas rīdziniekiem
neatkarīgi no vecuma, sociālās izcelšanās un veselības stāvokļa
nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, nodrošinot labiekārtotas
un drošas sporta infrastruktūras pārklājumu pilsētā un tās apkaimēs, kā arī nodrošinot informatīvo ziņu pieejamību par sportošanas iespējām un sporta norisēm dažādai mērķauditorijai.
Sabiedrības sportošanas paradumus būtiski ietekmē atbilstoša
sporta infrastruktūra. Tāpēc pašvaldība plāno pilnveidot sporta

infrastruktūru – būvēt multifunkcionālu sporta centru Ziepniekkalnā un UEFA prasībām atbilstošu futbola stadionu Krišjāņa Barona ielā 116A, pabeigt sporta kompleksa „Arkādija” būvniecību,
būvēt brīvpieejas sporta laukumus un uzlabot sporta un aktīvās
atpūtas teritorijas, labiekārtot airēšanas bāzi Lucavsalā, celt velotreku, renovēt stadionus Bolderājā, Ķengaragā, Imantā un pilsētas centrā izveidot reģionālo centru, renovēt un būvēt izglītības
iestāžu sporta infrastruktūru, pilnveidot aktīvās atpūtas laukumus un skriešanas celiņu tīklu, kā arī paplašināt veloceliņu tīklu.
Sports pilsētā saliedē sabiedrību, sākot ar pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un beidzot ar sporta veterānu kustību, kuras uzdevums ir gan noteiktu rezultātu uzrādīšana,
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

gan vienkārši sportiskas aktivitātes vecākajai paaudzei, kas
sniedz devumu sabiedrības integrācijai pilsētā. Sporta daudzpusīgās ietekmes dēļ šī rīcības virziena ietvaros veiktās
aktivitātes ietekmē citu rīcības virzienu sekmīgu īstenošanu,
piemēram, „RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe”, jo sports būtiski ietekmē sabiedrības veselību, „RV18
Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums”, jo sportam ir liela nozīme pilsētas tēla popularizēšanai pasaulē, Rīgas sportistu
3.5.tabula

veiksmīgie starti augsta līmeņa sacensībās pozitīvi ietekmē
pilsētas tēlu, kā arī veicina attiecīgā sporta veida attīstību
pilsētā, turklāt sporta pasākumos iesaistās tūristi un pilsētas viesi (piemēram, „Nordea” Rīgas maratonā). Savukārt citu
rīcības virzienu sekmīga īstenošana ietekmē šī rīcības virziena mērķa sasniegšanu, piemēram, „PRV 11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija”, īstenojot veloceliņu
attīstību.

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas – sagaidāmie rezultāti

NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

5.1.

Vidējais sporta laukumu un sporta bāzu pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējums

Vērtējums
punktos (0-4)

2012
1,9

Pieaug

2,5

5.2.

Iedzīvotāju vērtējums par sportošanas un aktīvās atpūtas iespējām

Pozitīvs vērtējums, %

2012
73,9

Pieaug

75

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

1

5.3.

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

Skaits

2012
470

480

RD IKSD

1

5.4.

Audzēkņu skaits Rīgas pilsētas pašvaldības interešu un sporta izglītības iestādēs

Skaits

2012./2013.
m.g.
26800

27000

RD IKSD

1

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

Pieaug
Pieaug

DATU AVOTS
Ekspertu veikts
pētījums

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)
1

Prioritātes un galvenie principi
• Plaša sportošanas iespēju pieejamība – radīt iespējas
rīdziniekiem un pilsētas viesiem neatkarīgi no vecuma,
sociālās izcelšanās un veselības stāvokļa nodarboties ar
sportu un fiziskajām aktivitātēm
• Informācijas pieejamība – nodrošināt informatīvas un izglītojošas ziņas par sportošanas iespējām un sporta norisēm dažādai mērķauditorijai
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• Sadarbības stiprināšana – veicināt visu sporta jomas attīstībā iesaistīto un ieinteresēto juridisko un fizisko personu sadarbību un savstarpēju atbalstu
• Nodrošināt pēctecību – saglabāt un pilnveidot labākās
Rīgas sporta tradīcijas, apzināt un veidot Rīgas sporta
vēsturi
• Nodrošināt no jauna būvējamo sporta infrastruktūras objektu pieejamību personām ar funkcionāliem
ierobežojumiem

Rīga 2014.–2020.

3.4.attēls

Teritoriālās prioritātes RV5 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs

Uzdevumi
5.1. Veicināt sabiedrības izpratni par sportošanas pozitīvo
ietekmi

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

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

5.6. Nodrošināt labiekārtotas un drošas sporta infrastruktūras pārklājumu pilsētā, uzlabojot iespējas nodarboties ar sportu apkaimēs

5.3. Atbalstīt sporta organizācijas un interešu grupas sporta
jomā
5.4. Organizēt un atbalstīt tautas sporta pasākumus dažādām mērķa grupām

5.7. Nodrošināt un pilnveidot izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xxx

xx

x

x

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS

TRŪKUMI

•

Veselīga dzīvesveida un atkarību profilaksi veicinošu pasākumu
pieejamība

•

NVO darbojas nekoordinēti un nedarbojas saskaņā ar pašvaldībā noteikto
politiku sabiedrības veselībā

•

Optimāls ģimenes ārstu, ārstu – speciālistu un augsto tehnoloģiju izvietojums, pietuvināts iedzīvotāju dzīvesvietai

•

Salīdzinoši zems jaunpiedzimušo paredzamais mūža ilgums (salīdzinājumā
ar ES vidējo rādītāju)

•

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

•

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

•

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

•

Vāja atsevišķu iedzīvotāju grupu informētība par pozitīvu veselības paradumu ievērošanu

•

Maza pašvaldības ietekme uz veselības aprūpes sistēmu kopumā

•

Salīdzinoši slikts veselības aprūpes iestāžu materiāltehniskais stāvoklis

•

Ierobežots finanšu resurss, lai nodrošinātu pakalpojumus un aktivitātes visām iedzīvotāju grupām

•

Zemi dzimstības rādītāji

•

Rīgas pašvaldības teritorijā pieejami terciārā līmeņa veselības aprūpes
pakalpojumi

•

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

•

Nodrošināta īslaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija ārstniecības iestādē

•

Veselības aprūpes pabalsta pieejamība atsevišķām RD noteiktajām iedzīvotāju grupām: kompensējamo medikamentu valsts nekompensējamās daļas kompensācija, pabalsts inkontinences līdzekļu iegādei, pabalsts pacienta iemaksu segšanai
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Rīga 2014.–2020.

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā
Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselīga dzīvesveida veicināšana.
Rīcības virziena galvenais mērķis ir uzlabot Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli un mazināt priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu.
Lai sasniegtu šo mērķi, pašvaldība apņemas veicināt veselīgas un
drošas pilsētas, mācību un darba vides radīšanu, uzlabot iedzīvotāju zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, mazināt iedzīvotāju
saslimstību ar neinfekcijas slimībām, tajā skaitā atkarībām, kā arī
uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rīgā.
Pašvaldība plāno veikt ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu optimizāciju. Savukārt Rīgas pilsētas pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrības attīstīs jaunus veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši klientu pieprasījumam, sekojot
tehnoloģiju attīstībai un izmantojot tirgus piedāvātās iespējas.
Lai attīstītu veselīgu dzīvesveidu un uzlabotu slimību profilaksi,
Rīgas pilsētas pašvaldība radīs vidi un īstenos pasākumus, kas
veicina veselīgus paradumus – veselīga uztura lietošanu, fiziskās aktivitātes, smēķēšanas pārtraukšanu, alkoholisko dzērienu
lietošanas samazināšanu. Bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem pašvaldība sniegs zināšanas par veselību un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī par drošību mājās un sabiedriskās vietās.
Pašvaldība veiks atkarību un pašnāvību profilaksi, darbojoties
gan universālās, gan selektīvās profilakses jomā, lai identificētu
tos jauniešus, kuriem parādās dažādas grūtības skolā, kas var

novest pie narkotiku lietošanas vai pašnāvības veikšanas. Tāpat pašvaldība attīstīs darba prasmes un sociālā atbalsta programmas atkarībā nonākušām un riska grupas personām, kā arī
īstenos kaitējuma mazināšanas programmas narkotiku lietotāju
vidū; uzlabos iedzīvotāju zināšanas par reproduktīvo veselību,
personīgās higiēnas un mutes veselības nozīmi; veiks infekcijas
slimību profilaksi, izglītojot sabiedrību un veicinot savlaicīgas
ārstēšanās uzsākšanu, kā arī pašvaldība veidos vidi un īstenos
pasākumus, kas vērsti uz slimību un traumatisma profilaksi un
veselības stāvokļa uzlabošanu vecāka gadagājuma iedzīvotāju
vidū.
Pašvaldība sadarbosies un turpinās atbalstīt veselības aprūpes
profesionāļu, pacientu un sociālā darba profesionāļu biedrību un
nodibinājumu īstenotos veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanas un veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, kā arī pašvaldība pastiprinās sadarbību ar
Veselības ministriju, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju zināšanas par veselības veicināšanas jautājumiem un slimību profilaksi, tajā skaitā piedalīsies
dažādu nozares normatīvo aktu izstrādē un nozares ministrijas
organizētajās aktivitātēs.
Rīcības virziena sekmīgai īstenošanai būtiskas aktivitātes tiek
veiktas „PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija” ietvaros, attīstot gājēju un velosatiksmes infrastruktūru.
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3.6.tabula

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

6.1.

Potenciāli zaudētie mūža gadi

Skaits uz
100 000 iedz.

2011
6140

Samazinās

6.2.

Veselīgi nodzīvotie dzīves gadi
Sievietes
Vīrieši

Gadu skaits

2011
56,7
53,7

Palielinās

6.3.

Vidējais reģistrēto pacientu skaits uz
1 primārās veselības aprūpes ārstu

Skaits

2011
1565

Nepārsniedz 1800
(samazinās PVA ārstu
Nepārsniedz 1800
skaits, pie kuriem reģistrēti
2000 un vairāk pacientu)

6.4.

Iedzīvotāju vērtējums par primārās veselības aprūpes ārstu
(t.sk. ģimenes ārstu) kvalitāti

Pozitīvs vērtējums, %

2012
64,8

Pieaug pozitīvs vērtējums

6.5.

Iedzīvotāju vērtējums par primārās veselības aprūpes ārstu (t.sk.
ģimenes ārstu) pieejamību

Pozitīvs vērtējums, %

2012
65

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

5100

SPKC

1

60
57

EUROSTAT
(dati par Latviju)

1

RD LD

1

75

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

Pieaug

75

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

6.6.

Vidējais valsts apmaksāto veselības
Vērtējums punktos
aprūpes iestāžu un aptieku pieejamības
(0-4)
un pieejamības kvalitātes vērtējums

2012
1,9

Pieaug

2,5

Ekspertu veikts
pētījums

4

6.7.

Gada beigās uzPirmreizēji reģistrēto personu skaits,
skaitē esošo perkurām diagnosticēta saslimstība ar psisonu skaits uz 100
hoaktīvo vielu atkarību (izņemot alkoholu)
000 iedzīvotājiem

2012
10

Samazinās

9

CSP

1

6.8.

Pirmreizēji reģistrēto personu
skaits, kurām diagnosticēta saslimstība ar alkoholismu

Gada beigās uzskaitē esošo personu skaits uz 100
000 iedzīvotājiem

2012
82

Samazinās

79

CSP

1

6.9.

Absolūtā alkohola patēriņš uz vienu
iedzīvotāju pēc 15 gadu vecuma

Litros

2012
10.2

Samazinās

9,8

SPKC

1

6.10.

Ikgadējais HIV gadījumu skaits

Uz visiem Rīgas
iedzīvotājiem

2013
193

Samazinās

188

SPKC

1

6.11.

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

Uz 100 000
iedzīvotājiem

2011
707,7

Samazinās nāves
gadījumu pieaugums

721,9

SPKC

1
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Rīga 2014.–2020.

3.5.attēls

Teritoriālās prioritātes RV6 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs

Prioritātes un galvenie principi
• Vienlīdzīga, uz vajadzībām balstītu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība
• Veselīga dzīvesveida veicināšana

Uzdevumi
6.1.

Uzlabot veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti

6.2.

Veselīga dzīvesveida veicināšana un veselības riska
faktoru profilakse

45

3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
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RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xxx

x

x

x

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS
•

Iedzīvotājiem ir pieejams daudzveidīgs sociālo pakalpojumu klāsts:
ilgstoša sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, sociālie pakalpojumi dzīvesvietā, tajā skaitā sociālā darba pakalpojums, darbs ar individuālo sociālo
gadījumu u.c.

•

Nodrošināti sociālie pabalsti mazaizsargātām iedzīvotāju grupām pamatvajadzību nodrošināšanai

•

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

•

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

•

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

•

Bezdarbniekiem, sociālās palīdzības saņēmējiem tiek sniegts atbalsts
integrācijai darba tirgū

•

Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par nodarbinātības iespējām Rīgā pieaugums (2012)

TRŪKUMI
•

Iedzīvotājiem nepieciešamo sociālo pakalpojumu nepietiekams nodrošinājums apjoma un teritoriālā ziņā

•

Salīdzinoši neliels pakalpojumu klāsts atsevišķām mērķa grupām, piemēram, personām ar psihiska rakstura traucējumiem, ģimenēm ar bērniem,
kuriem ir funkcionāli traucējumi u.c.

•

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

•

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

•

Nepietiekami darbinieku resursi pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijās

•

Sabiedrības noslāņošanās palielināšanās, kas izraisa sociālās spriedzes
pieaugšanu

•

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

•

Sociālie pakalpojumi vērsti uz personām krīzes situācijās, slikti attīstīts preventīvais sociālais darbs

•

Vāji attīstīta sociālā uzņēmējdarbība

Pašvaldības apņemšanās 2014.-2020.gada periodā
Rīgas pilsētas pašvaldība turpinās sniegt sociālo palīdzību Rīgas
iedzīvotājiem, gan piešķirot valsts noteiktos sociālos pabalstus
(pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai,
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dzīvokļa pabalsts, vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā), gan citus pašvaldības noteiktos sociālos pabalstus atbilstoši konkrētās iedzīvotāju grupas nepieciešamībai. Pašvaldība pilnveidos

Rīga 2014.–2020.

sociālo pabalstu piešķiršanu (izmantojot informācijas tehnoloģijas, automatizējot darbības un paplašinot pieeju dažādiem
valsts reģistros esošiem datiem) Rīgas iedzīvotājiem sociālo
vajadzību nodrošināšanai un nodrošinās ikvienam Rīgas iedzīvotājam priekšnoteikumus viņa pamatvajadzību apmierināšanai
minimālā līmenī un katra sociālās palīdzības saņēmēja iesaistīšanos aktīvā līdzdarbībā savu sociālo problēmu risināšanā,
vienlaikus paplašinot līdzdarbības pienākumu daudzveidību, kā
arī palīdzēs iedzīvotājiem krīzes vai ārkārtas situācijās.
Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā. Sociālo
pakalpojumu uzdevumi ir nodrošināt personai tiesības dzīvot
pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē, sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim un veicināt personas atbildību par savu dzīvi.
Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām, kā arī ģimenēm
un bērniem tiks nodrošināti atbilstoši personas vajadzībām,
pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu personas vajadzību un resursu novērtējumu. Pašvaldība turpinās nodrošināt
iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus. Lai
pašvaldības iedzīvotāji sociālos pakalpojumus varētu saņemt
pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, pašvaldība turpinās sociālo
pakalpojumu attīstīšanu Rīgas apkaimēs. Ir paredzama jauna
RSD teritoriālā centra izveide Imantā, kas uzlabos sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieejamību šajā apkaimē, kā
arī ļaus palielināt sociālā darba speciālistu skaitu, izveidojot
jaunas darba vietas. Pašvaldība pakļautības iestādes turpinās pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti, kā arī paplašinās
sadarbību ar NVO sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Tiks
attīstītas alternatīvās ārpusģimenes aprūpes formas, pilnveidojot pakalpojumu klāstu audžuģimenēm, aizbildņiem un

adoptētājiem, kā arī tiks attīstīts preventīvais sociālais darbs
pašvaldībā, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenēm ar
bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, sociālā darba pakalpojuma pirkšana no NVO.
Pašvaldība turpinās nodrošināt nodarbinātības jautājumu koordināciju Rīgā un nodrošinās partnerību Nodarbinātības valsts
aģentūras organizētajās programmās, kā arī pašvaldībai noteiktās kompetences ietvaros veicinās sociālo uzņēmējdarbību.
Vienlaicīgi pašvaldība, pildot autonomo funkciju, sniegs sociālo
palīdzību un pakalpojumus tiem bezdarbniekiem, kuri nonākuši
krīzes situācijā un nespēj saviem spēkiem apmierināt pamatvajadzības. Atbalsta sniegšanu bezdarbniekiem arī turpmāk nodrošinās, ievērojot likumos noteikto klienta līdzdarbības pienākumu veikšanu savas sociālās situācijas uzlabošanā, tādā veidā
veicinot viņu atgriešanos darba tirgū. Būs pieejamas bezmaksas
profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas, kā arī citi pašvaldības sniegtie sociālie pakalpojumi, kas veicina integrēšanos darba tirgū, – atbalsta grupu pakalpojums, algotie pagaidu sabiedriskie darbi un pašvaldības sabiedriskie darbi, latviešu valodas
treniņa grupas, psihologa un atkarības speciālistu konsultācijas.
Arī turpmāk tiks nodrošināts īpašs darba meklēšanas atbalsta
pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti.
Bezdarba līmenim krītoties, īpaša uzmanība tiks pievērsta
ilgstoša bezdarba samazināšanai, gan sekmējot sociālo darbu,
gan attīstot pasākumus, kas veicinātu daudzveidīgāku klientu
līdzdarbību. Bezdarba problēmu risināšanā un nodarbinātības
veicināšanas jomā tiks attīstīta sadarbība ar uzņēmējiem, atbalstot sociālās uzņēmējdarbības dažādās formas, bezdarba
problēmu risināšanā un atbilstošu pasākumu plānošanā, īpašu
uzmanību veltot jauniešu un sieviešu bezdarba problēmu risināšanā. Tiks atbalstītas dažādas sociālās uzņēmējdarbības
formas.
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

3.7.tabula

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

7.1.

Sociālās palīdzības saņēmēju skaits

Skaits

2012
72 380

7.2.

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

Skaits

7.3.

Ģimeņu skaits, kas saņem sociālā darba pakalpojumu

7.4.

UZRAUDZĪBAS
SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
DATU AVOTS
PERIODS (GADI)
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.
Samazinās

55 000

1 795
579
1 356

Palielinās
Samazinās
Palielinās

2 600
100
2 000

Skaits

2012
3 416

Palielinās

RSD darbspējīgas nestrādājošas personas

Skaits

2012
14 281

7.5.

Sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā saņēmēju skaits

Skaits

2012
5 203

7.6.

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

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

RD LD

1

RD LD

1

RSD

1

RD LD

1

RD LD

1

RD LD

1

RD LD

1

2011

Samazinās
Palielinās

5 000
5 000
8 500

2011
Skaits

Skaits

2 483
1 453

Palielinās

3 000
2 000

2011
4 270
(pieaugušie +bērni)

Palielinās

6 000

Prioritātes un galvenie principi
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• Starpinstitucionālās sadarbības attīstīšana – RSD, izglītības iestādes, bāriņtiesa, sociālo pakalpojumu sniedzēji

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

• Aktīva sadarbība ar nevalstisko sektoru sociālo pakalpojumu nodrošināšanā

• Sociālās palīdzības saņēmēju – bezdarbnieku iesaistīšana nodarbinātību veicinošos līdzdarbības pasākumos

• Lielāks preventīvais atbalsts ģimenēm ar bērniem, lai novērstu krīzes situāciju iestāšanos

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

Rīga 2014.–2020.

3.6.attēls

Teritoriālās prioritātes RV7 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs

Uzdevumi
7.1.

Nodrošināt dažādu mērķa grupu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus

7.2.

Pilnveidot pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu kvalitāti

7.3.

Nodrošināt motivējošu sociālo palīdzību

7.4.

Sekmēt iedzīvotāju iesaistīšanos darba tirgū
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xxx

xx

xx

xx

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS
•

Palielināts policijas darbinieku un glābēju skaits pilsētas peldvietās

•

Palielināts glābšanas staciju un posteņu skaits

•

Pieaug ūdens satiksmes un zvejniecības kontroles reidu skaits

•

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākumi pie izglītības iestādēm

•

Tiek pasniegtas regulāras audzinoša un izglītojoša rakstura lekcijas par
drošību

•

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

•

Tiek veiktas aktivitātes klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku skaita
samazināšanai

•

Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par personisko un mājokļa drošību Rīgā
pārsvars pār negatīvo vērtējumu, pozitīvā vērtējuma pieaugums (2012)

•

Rīgā atrodas dzīvnieku patversmes, dzīvnieku viesnīcas un tiek piedāvāta
dzīvnieku pieskatīšanas iespēja iedzīvotāja dzīvesvietā
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TRŪKUMI
•

Videonovērošana praktiski tiek veikta tikai vecpilsētas apkaimē (85% videokameru izvietotas Vecrīgā)

•

Nav nodrošināts pietiekams patruļekipāžu un kājnieku patruļu skaits visās
Rīgas apkaimēs

•

Salīdzinoši liels noziedzīgo nodarījumu skaits

•

Novecojusi pilsētas apgaismošanas infrastruktūra

•

Pilsētā neapgaismotas ir apmēram 150 dažādu kategoriju ielas

•

Bezatbildīga sabiedrības attieksme pret mājdzīvniekiem

Rīga 2014.–2020.

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā
Rīcības virziena galvenais uzdevums ir miera, kārtības un drošības nodrošināšana pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Lai to
īstenotu, pašvaldība paredz izveidot jaunas policijas patruļvienības, ņemot vērā policijas spēku izlīdzināšanas aktualitāti visā
pilsētas teritorijā, tajā skaitā daudzstāvu apbūves apkaimēs
un apkaimēs ar paaugstinātu sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumu. Tāpat tiks nodrošināta noteiktās kārtības
uzraudzība uz ūdeņiem un peldvietās, attīstot Rīgas pašvaldības policijas attiecīgās struktūrvienības kapacitāti, lai novērstu
dažādus pārkāpumus, galvenokārt vides jomā, kas rodas, gan
iedzīvotājiem atpūšoties pie/uz ūdeņiem, gan attīstoties uzņēmējdarbībai saistībā ar pilsētas ūdens akvatoriju. Pašvaldība
pastiprinās likumpārkāpumu prevenciju un izglītojošo darbu ar
nepilngadīgajām personām gan mācību iestādēs, gan ģimenēs,
gan arī izklaides vietās un uz ielas. Lai to īstenotu, tiks palielināts
to pašvaldības policistu skaits, kuri veic darbu šajā jomā.
Mainoties sabiedriskās kārtības uzraudzības standartiem, jāmainās arī Rīgas pašvaldības policijas nodrošinājumam šajā
jomā. Pakāpeniski tiks pilnveidota videonovērošanas sistēma
pilsētā, izveidojot arvien plašāku pārklājuma tīklu, nodrošinot
ātru reaģēšanu uz sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, kā arī
noziedzīgu nodarījumu gadījumos. Tāpat videonovērošanas
kameru klātbūtne sabiedriskās vietās pilsētas apkaimēs iedarbojas preventīvi, atturot atsevišķas personas no antisociālas
uzvedības un vandālisma aktiem. Savukārt videonovērošanas
sistēmā uzkrātā informācija palīdz Valsts policijai atklāt jau notikušus noziedzīgus nodarījumus. Videonovērošanas kameru
izvietojuma tīkla paplašināšana prasīs atjaunot un palielināt videonovērošanas centra tehnisko iekārtu kapacitāti, vienlaicīgi
piesaistot vairāk darbinieku videonovērošanas personālam.
Attīstot sabiedriskās kārtības uzraudzības infrastruktūru, jāņem vērā fakts, ka Rīgā tuvākajos gados plānoti liela apjoma

lokāli un starptautiski pasākumi, piemēram, 2014.gadā – „Rīga
– Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”, tāpat arī Latvijas galvaspilsētā notiks daudzi oficiāli un sabiedriski pasākumi sakarā ar
LR prezidentūru ES 2015.gada 1.pusgadā.
Lai gādātu par drošu pilsētvidi, palielinātu iedzīvotāju drošības
līmeni, uzlabotu kriminogēno situāciju un samazinātu CSNg
īpatsvaru, pašvaldība nodrošina pilsētas ielu, laukumu, parku
u.c. publiskai lietošanai paredzētu teritoriju kvalitatīvu apgaismojumu. Rīgas pilsētas pašvaldība arī turpmāk nodrošinās
novecojušo pilsētas ielu apgaismojuma komunikāciju pakāpenisku un plānveidīgu nomaiņu, rekonstrukciju un profilaktisko
remontu, tādējādi uzlabojot avārijas bojājumu un atslēgumu
kvantitatīvos rādītājus. Pašvaldība rūpēsies par nepieciešamā
finansējuma rašanas iespējām līdz šim neapgaismoto pilsētas
ielu apgaismojuma komunikāciju projektēšanas un perspektīvās izbūves jomā. Tiks apsvērtas iespējas uzlabot pilsētas ielu
apgaismojuma tehniski ekonomiskos rādītājus, veicinot tādus
energoefektivitātes pasākumus kā gaismas emisijas diožu (LED)
lietošana pilsētas apgaismojuma sistēmā. Pašvaldība gādās par
atbilstošas materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu pilsētas
ielu apgaismojuma ekspluatācijas un uzturēšanas vajadzībām.
Drošību pilsētā ietekmē arī dzīvnieki. Pašvaldība turpinās veikt
suņu uzskaiti, pārzināt suņu turēšanas kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem, organizēt klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī
nonākušu dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu un aprūpi, bezsaimnieka kaķu sterilizāciju, kā arī trūcīgo un maznodrošināto
iedzīvotāju suņu un kaķu sterilizāciju un eitanāziju Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Turklāt klaiņojošo dzīvnieku skaita samazināšanas humānā veidā problēmas risinājums jāvērtē
ne tikai pašvaldības, bet visas valsts līmenī. Būtisks ieguldījums
problēmas risināšanā būtu vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra ieviešana Latvijas mērogā.
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

3.8.tabula

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

8.1.

Iedzīvotāju apmierinātība ar personisko (un mājokļa) drošību Rīgā

Pozitīvs vērtējums, %

2012
61,2

Pieaug pozitīvs vērtējums

8.2.

Rīgas mācību iestādēs noorganizēto izglītojošo pasākumu skaits

Skaits

2012
1448

8.3.

Policijas izsaukumu skaits Rīgā4

Skaits

8.4.

Aizturēto personu skaits5

8.5.

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

75

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

1

Nesamazinās

2000

Rīgas pašvaldības policija

1

2012
50 510

Pieaug

53 000

Rīgas pašvaldības policija

1

Skaits

2012
13 966

Pieaug

17 000

Rīgas pašvaldības policija

1

Noziedzīgie nodarījumi

Skaits

2010
22 291

Samazinās

<20000

CSP

1

8.6.

Noziedzīgo nodarījumu skaits

Skaits uz
10 000 iedzīvotājiem

2010
317

Samazinās

300

CSP

1

8.7.

Neapgaismoto 1. un 2.kategorijas ielu posmu garums

km

2012
18,90

Nodrošināt visu 1. un 2.kategorijas ielu apgaismojumu

0

RPA „Rīgas gaisma”

1

8.8.

Ūdens satiksmes un zvejniecības kontrole (reidi)

Skaits

2011
150

Pieaug

200

Rīgas pašvaldības policija

1

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

Prioritātes un galvenie principi
• Preventīva darbība
• Jaunāko tehnoloģiju ieviešana pilsētas apgaismojumā,
samazinot patērētās elektroenerģijas izmaksas (nepalielinoties tarifiem)
4

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

5

Prognoze veikta, pamatojoties uz efektīvāku policijas darbu, aizturot lielāku likumpārkāpēju skaitu
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Rīga 2014.–2020.

3.7.attēls

Teritoriālās prioritātes RV7 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs

Uzdevumi
8.1.

Radīt un uzturēt cilvēkiem drošu pilsētvidi

8.2.

Paaugstināt drošības uzturētāju darbības efektivitāti

8.3.

Nostiprināt drošības faktorus pilsētā (pasākumi,
akcijas)

8.4.

Veidot sociālās programmas, lai mazinātu atkārtotu
noziegumu izdarīšanu

8.5.

Risināt klaiņojošo dzīvnieku problēmu pilsētā
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xxx

xx

xx

x

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS

TRŪKUMI

•

Dzīvojamās platības pieaugums uz vienu iedzīvotāju

•

Salīdzinoši augstas mājokļu (t.sk. komunālo maksājumu) cenas

•

Nav izteikta deficīta mājokļu tirgū

•

Sastopama arī zema jaunuzbūvēto mājokļu kvalitāte

•

Pakāpeniski tiek renovētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

•

Daudz neapdzīvotu dzīvokļu pilsētas privātajā dzīvojamā fondā

•

Pēdējo gadu laikā Rīgā ir uzceltas jaunas un rekonstruētas jau esošās
ēkas un būves

•

Rīga atpaliek no ES mājokļu platības ziņā (m²) uz iedzīvotāju

•

Zems iedzīvotāju īpatsvars individuālajās privātmājās - tajās dzīvo vien 5%
iedzīvotāju

•

Liela daļa dzīvojamo ēku ir nolietotas un ar zemu siltumnoturību

•

Īres dzīvokļu trūkums (it sevišķi dzīvokļi ar mazu kopējo platību)

•

Nozīmīgi iedzīvotāju komunālo pakalpojumu parādi un to negatīvā ietekme
uz iedzīvotājiem, kas veic regulārus maksājumus

•

Vairāki negodprātīgi dzīvojamo māju apsaimniekotāji

•

Liela daļa no pirmskrīzes periodā izsniegtām būvatļaujām jaunu dzīvojamo
un nedzīvojamo ēku būvniecībai nav realizētas

•

Būvējot ēkas, bieži tiek ignorētas vietējās apkaimes apbūves tradīcijas

•

Liela daļa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu nav labiekārtoti

•

Nav atrisināts jautājums par individuālo transportlīdzekļu novietošanu
daudzdzīvokļu māju pagalmos

•

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dalītais zemes īpašums rada problēmas

•

Atbildība par mājokļu jomu ir sadalīta starp dažādām pašvaldības
institūcijām

•

Trūkst ESKO piedāvājuma iedzīvotājiem daudzdzīvokļu māju renovācijai

•

Nav izveidoti atbalsta mehānismi daudzdzīvokļu māju renovācijai

•

Grūtības vienoties savā starpā dzīvokļu īpašniekiem par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem

•

Rīgā ir sociālās dzīvojamās mājas un sociālās īres mājas

•

Renovētu daudzdzīvokļu māju siltumenerģijas patēriņš pilsētā samazinās vidēji par 50%
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Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā
Mājokļu jomā pilsētā galvenais mērķis ir nodrošināt Rīgas iedzīvotājus ar kvalitatīviem mājokļiem un pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu. Rīgas pilsētas pašvaldība
nodrošinās dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu kontroli
un uzlabošanu, sociālo dzīvojamo māju un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanu, dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju iedzīvotāju
izvietošanu citās dzīvojamās telpās un ēku renovāciju, brīvo īres
dzīvokļu renovāciju, palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļu
jautājumu risināšanā, dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, ēku energoefektivitātes
uzlabošanu, juridisko konsultāciju sniegšanu ar mājokļu jomu
saistītos jautājumos, kā arī pašvaldība rūpēsies par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas, pašvaldības neprivatizēto
dzīvojamo telpu valdījuma un maznodrošināto Rīgas pilsētas
iedzīvotāju nodrošināšanas ar palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kvalitātes uzlabošanu.
Lai veicinātu nolietotā dzīvojamā fonda kvalitatīvu renovāciju un pilsētvides atjaunošanu un labiekārtošanu, pašvaldība
līdzdarbosies renovācijas procesa organizācijā, sniegs atbalstu
ESKO darbībai pilsētas teritorijā daudzdzīvokļu māju renovācijā, piesaistīs pašvaldības kapitālsabiedrības ESKO darbībai, kā
arī veidos Rotācijas fondu daudzdzīvokļu māju renovācijas atbalstam. Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar daudzdzīvokļu
māju dzīvokļu īpašniekiem nodrošinās māju pagalmu un ārtelpu
sakārtošanu un labiekārtošanu, prioritāri to veicot renovētām
mājām. Pašvaldība rūpēsies par atbalstu daudzdzīvokļu māju
energosertifikātu izstrādē, organizēs renovācijas paraugprojektu izstrādi biežāk sastopamām tipveida ēku sērijām, kā arī
nodrošinās informatīvus pasākumus, lai veicinātu iedzīvotāju
pieraduma un uzskatu maiņu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas jautājumos. Rīgas pilsētas pašvaldība
turpinās īres dzīvojamā fonda celtniecību īres dzīvokļu deficīta
mazināšanai, kā arī sociālo dzīvojamo māju ierīkošanu.

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

55

3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

Rīgas pašvaldības institūcijām sadarbojoties, tiks uzlabota RD
informatīvo datubāzu sistēma, institūciju materiāli tehniskā bāze,
paaugstināta darbinieku kvalifikācija un darba efektivitāte, kā arī
sasniegts profesionālāks dzīvojamo māju pārvaldīšanas darbību
līmenis un apzinātas mājokļu sadzīves konfliktu risināšanas iespējas. Pašvaldība pastiprinās sadarbību ar valsts institūcijām,
piemēram, jautājumos par valsts neprivatizētā dzīvojamā fonda

pārņemšanu pašvaldības īpašumā, tādējādi paplašinot pašvaldības dzīvojamo fondu ar dzīvokļu īpašnieku biedrībām un pilnvarotajām personām jautājumos par pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas pārvaldīšanu u.c.
Rīcības virziena sekmīga īstenošana ir cieši saistīta ar „RV13
Plaša energoefektivitātes īstenošana” un „RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm”.

3.9.tabula

RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

9.1.

Dzīvojamais fonds vidēji uz vienu iedzīvotāju

m2 uz 1 iedz.

2009
25,7

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

Pieaug

30

CSP

1

CSP

1

9.2.

Uzbūvētas dzīvojamās ēkas
(tūkst. m2 kopējās platības)

Tūkst. m2

2012
72,9

Pieprasījums tiek
apmierināts

Tirgus pieprasījums lielā mērā ir
apmierināts, nav
nozīmīgas tukšo
dzīvokļu daļas

9.3.

Dzīvojamā fonda samaksātā apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī

euro centi uz
1 m2

2012
47,8

Nepieaug

47

CSP

1

9.4.

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

Īpatsvars, % no
mājokļu kopskaita

2010
75%

Palielinās

78

Atbildīgās nozares
dienestu sniegtās informācijas
apkopojums

1

9.5.

Vidējais mājokļa kvalitātes novērtējums

Vērtējums punktos
(0-4)

2012
2,1

Pieaug

2,5

Ekspertu veikts
pētījums

4

9.6.

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

Īpatsvars, %

2012
49,8

Pieaug

60

Ekspertu veikts
pētījums

4
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NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

9.7.

Vidējais publisko rotaļlaukumu pieejamības un kvalitātes vērtējums

Vērtējums punktos
(0-4)

2012
2,1

Pieaug

9.8.

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

Īpatsvars, %

2012
62,9

9.9.

Vidējais veikalu ar pirmās nepieciešamības precēm pieejamības vērtējums

Vērtējums punktos
(0-4)

9.10.

Iedzīvotāju vērtējums par mājokļu piedāvājumu Rīgā

9.11.

Iedzīvotāju vērtējums par mājokļu kvalitāti Rīgā kopumā

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

2,5

Ekspertu veikts
pētījums

4

Pieaug

65

Ekspertu veikts
pētījums

4

2012
2,9

Pieaug

3,3

Ekspertu veikts
pētījums

ne retāk kā
reizi 2 gados

Pozitīvs vērtējums, %

2012
41,5

Pieaug

50

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

Pozitīvs vērtējums, %

2012
34,5

Pieaug

45

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

Prioritātes un galvenie principi
• Mājokļa kvalitāte
• Vides pieejamība
• Jaunu dzīvojamo ēku būvniecība, izmantojot esošo potenciālu (pamestās jaunbūves, degradētās dzīvojamās
u.c. ēkas) un sabalansējot to ar iedzīvotāju skaitu un
prognozēm
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

3.8.attēls

Teritoriālās prioritātes RV9 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs

Uzdevumi
9.1. Veicināt nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda renovāciju

9.5. Paplašināt pašvaldības īres un sociālo mājokļu fondu

9.2. Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo rajonu renovāciju un
labiekārtošanu

9.6. Izstrādāt dzīvojamā fonda monitoringa sistēmu

9.3. Veicināt mājokļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem
ierobežojumiem
9.4. Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo mājokļu renovāciju un infrastruktūras uzturēšanu un uzlabošanu
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9.7. Veicināt iedzīvotāju attieksmes un negatīvā pieraduma
maiņu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos
9.8. Veicināt publiskās ārtelpas revitalizācijas pasākumus

Rīga 2014.–2020.

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

x

xxx

xx

xxx

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS
•

•

Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums – pilsēta atrodas Baltijas valstu centrā un krustcelēs starp Austrumu tirgiem, Skandināviju un Eiropu, tieša
sasaite ar ES ārējo robežu
Visi priekšnoteikumi labai starptautiskajai sasniedzamībai (transporta
mezgls) – pilsētā ir osta, dzelzceļa mezgls, starptautiskā autoosta, pilsētas tuvumā ir lidosta

•

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

•

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

TRŪKUMI
•

Nepietiekami ērts pilsētas savienojums ar lidostu

•

Nepietiekama ostas iekļaušana iekšzemes transporta tīklos

•

Trūkst kopīga skatījuma un vienotas rīcības Rīgas un Pierīgas transporta un
teritorijas plānošanas problēmu risināšanā

•

Esošās Rīgas pilsētas ielu infrastruktūras tīkls liek tranzītsatiksmē izmantot ielas uz un ap Rīgas vecpilsētu, kā arī pilsētas centrālo daļu, jo šobrīd nav
iespējams piedāvāt alternatīvas, kas kalpotu kā atbilstoši tranzīta koridori

•

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

•

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

•

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

•

UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautajā teritorijā ir noteikti ierobežojumi satiksmes telpas pārveidošanas iespējām

•

Sabiedriskais transports ir nepietiekami savstarpēji integrēts
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā
Rīcības virziena galvenais uzdevums ir veicināt Rīgas un Pierīgas
vienotas transporta sistēmas izveidi un to efektīvu izmantošanu, kā arī veicināt galveno transporta mezglu – lidostas, ostas,
dzelzceļa stacijas un autoostas – attīstību, nostiprinot to līderpozīcijas Baltijas valstu reģionā. Pašvaldība īstenos pasākumus,
lai uzlabotu Rīgas brīvostas iekļaušanos pārējā nacionālas nozīmes un starptautiskas nozīmes (TEN-T) transporta koridoru
tīklā. Piemēram, plānots uzsākt Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma un Austrumu maģistrāles būvniecību, pakāpeniski
pilnveidojot lielā maģistrālā loka izveidi Rīgā.
Rīgas pilsētas pašvaldība turpinās īstenot projektus, lai nodrošinātu labus un ērtus savienojumus starp starptautisko lidostu

„Rīga”, Rīgu un citiem galvenajiem reģionālajiem centriem ilgtspējīgā veidā. Piemēram, iesaistoties projekta „Rail Baltica”
īstenošanā, Rīgas pilsētas pašvaldība pastiprinās sadarbību
ar Satiksmes ministriju, sniedzot atbalstu projekta ievada Rīgā
izpētei un izvērtējot plānotā dzelzceļa ievada starptautiskajā
lidostā „Rīga” un tā saslēgšanas ar Rīgas ostas pārkraušanas
termināļiem pamatotību.
NAP tiek plānots, ka 2020.gadā starptautiskajā lidostā „Rīga”
apkalpos 8,5 milj. pasažieru. NAP tiek plānota arī ostas attīstība,
paredzot, ka 2020.gadā apkalpoto pasažieru skaits Rīgas ostā
sasniegs 1,15 milj. pasažieru.

3.10.tabula

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

10.1.

Pasažieru apgrozījums starptautiskajā lidostā „Rīga”

Skaits, milj.

2012
4,8

Pieaug

10.2.

Tiešo regulāro reisu galapunktu skaits
no starptautiskās lidostas „Rīga”

Skaits

2012
79

10.3.

Pasažieru apgrozījums (ar pasažieru
kuģiem un prāmjiem) Rīgas ostā

Skaits, tūkst.

10.4.

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

10.5.

10.6.
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DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

8,5

CSP

1

Pieaug

100

Starptautiskā
lidosta „Rīga”

1

2012
815

Pieaug

1150

CSP

1

Skaits, milj.

2011
20,2

Pieaug

22

AS „Pasažieru vilciens”

1

Vidējais dzelzceļa pieejamības un
pieejamības kvalitātes vērtējums

Vērtējums
punktos (0-4)

2012
0,5

Pieaug

0,7

Ekspertu veikts
pētījums

4

Starptautisko regulāro maršrutu
galapunktu skaits (valstu) no Rīgas
starptautiskās autoostas

Skaits

2012
13

Pieaug

15

Valsts SIA
„Autotransporta direkcija”

1

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

Rīga 2014.–2020.

Prioritātes un galvenie principi

Uzdevumi

• Pilsētas centra atslogošana no tranzītkravām

10.1. Veicināt Rīgas starptautisko sasniedzamību

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

10.2. Attīstīt tranzīta infrastruktūru atbilstoši Eiropas
transporta tīkla (TEN-T) plāniem

• Iesākto infrastruktūras projektu pabeigšana
• Rīgas apvedceļu izmantošana tranzītam
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xx

xx

xxx

x

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulāri tiek veikti ielu remontdarbi
Rīgā tiek atjaunotas un uzstādītas kvalitatīvas, jaunas un Eiropas
standartiem atbilstošas ceļa zīmes
Regulāri tiek veiktas aktivitātes satiksmes drošības uzlabošanai
Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par gājējiem domātās ielu infrastruktūras kvalitātes pilsētā pārsvars pār negatīvo vērtējumu, pozitīvā
vērtējuma pieaugums (2012)
Velobraukšana kļūst arvien populārāka
Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par esošo veloceliņu kvalitāti Rīgas
pilsētā pārsvars pār negatīvo vērtējumu (2012)
Labi attīstīts sabiedriskā transporta tīkls, kas nodrošina visas pilsētas teritorijas pārklājumu
Tiek atjaunots sabiedriskā transporta ritošais sastāvs
Pieaug ar sabiedriskajiem transportlīdzekļiem pārvadāto pasažieru
skaits
Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par sabiedriskā transporta pieejamību pārsvars pār negatīvo vērtējumu, pozitīvā vērtējuma pieaugums
(2012)
Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti pārsvars pār negatīvo vērtējumu, pozitīvā vērtējuma
pieaugums (2012)
Pieaug tehniskā kārtībā esošo Rīgā reģistrēto transportlīdzekļu
īpatsvars

TRŪKUMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nav izveidota hierarhiska ielu sistēma dažādiem transporta veidiem, braukšanas
attālumiem un ātrumam
Šaurās pilsētas ielas neļauj plašāk attīstīt sabiedriskā transporta braukšanas
joslas bez papildu privātā transporta ierobežojumiem
Satiksmes intensitāte Rīgas ielās ir vairākkārt lielāka nekā vidēji valstī, kas rada
ātrāku infrastruktūras nolietojumu
Rīgas tiltu, satiksmes pārvadu un tuneļu tehniskais ekspluatācijas stāvoklis nav
apmierinošs
Esošais ielu tīkls nenodrošina Daugavas tiltu pieejamību Daugavas kreisajā krastā
Iedzīvotāju negatīva vērtējuma par transportam domātās ielu infrastruktūras
kvalitāti pilsētā pārsvars pār pozitīvo vērtējumu (2012)
Sastrēgumi darba dienu rītos un pēcpusdienās (t.sk. problemātiska Daugavas
šķērsošana)
Bīstamo kravu pārvadājumi pilsētas centra tuvumā un apdzīvotās vietās
Nepietiekami realizēta stāvparku ideja
Drošu un ērtu ceļu gājējiem trūkums atsevišķās pilsētas vietās (t.sk. apgaismotas
gājēju pārejas un ierobežota dzelzceļa šķērsojuma kapacitāte)
Salīdzinājumā ar Baltijas valstu galvaspilsētām augsts CSNg skaits
Nepietiekami attīstīta velotransporta infrastruktūra
Esošajiem veloceliņiem nepietiekami tiek veikti uzlabojumi
Nepietiekama sabiedrisko transportlīdzekļu modernizācija un atjaunošana
Esošais ielu un sabiedriskā transporta infrastruktūras (t.sk. pieturvietu) stāvoklis
ierobežo iespēju to izmantot gados veciem cilvēkiem, pasažieriem ar funkcionāliem ierobežojumiem un pasažieriem ar bērnu ratiņiem
Salīdzinoši mazs sabiedriskā transporta diametrālo maršrutu īpatsvars
Mazattīstīta elektrotransporta ātrās uzlādēšanas sistēmas infrastruktūra
Pastāv risks, ka ilgstošā periodā degvielas (energoresursu) cena pieaugs
Vāji attīstīta ūdenstransporta infrastruktūra

Rīga 2014.–2020.

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā
Rīcības virziena galvenais uzdevums ir attīstīt pilsētas satiksmes
infrastruktūru un satiksmes organizāciju, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu apkaimju sasniedzamību un veicinātu bezizmešu
mobilitāti.
Pašvaldība turpinās attīstīt satiksmes infrastruktūru, samazinot
autotransporta satiksmi pilsētas centrā un apkaimju dzīvojamās
teritorijās, novirzot intensīvu satiksmi uz pilsētas nozīmes maģistrālēm un lielceļiem un attīstot sabiedriskā transporta satiksmi,
velosatiksmi un iešanu kājām. Autotransporta satiksmes samazināšanai arvien vairāk tiks pielietoti dažādi satiksmi „nomierinošie” pasākumi. Plānots turpināt maģistrālo ielu tīkla pilnveidošanu
un tā fragmentārā rakstura mazināšanu. Arvien vairāk tiks attīstīta gājēju, velobraucēju un sabiedriskā transporta satiksme, īpaši
pievēršot uzmanību pilsētas centram, kur nepieciešams uzlabot
gaisa kvalitāti un satiksmes drošību. Pašvaldība apņemas veidot
individuālajam mobilajam elektrotransportam pieejamu pilsētu,
ierīkojot minimāli nepieciešamās ātrās uzlādes kolonnas, publiski
pieejamu ātrās un lēnās uzlādes infrastruktūru. Atbilstoši piešķirtajam finansējumam tiks nodrošināta esošās satiksmes infrastruktūras tehniskā stāvokļa un satiksmes drošības uzlabošana,
veicot satiksmes infrastruktūras objektu būvniecību un rekonstrukciju un seguma atjaunošanas darbus. Lai uzlabotu satiksmes
plūsmu un palielinātu ielas caurlaides spējas, paredzēts samazināt uz ielas braucamās daļas esošo autostāvvietu skaitu pilsētas
centrā un pakāpeniski attīstīt stāvparkus pie dzelzceļa stacijām,
pilsētas centra mazā transporta loka un maģistrālajiem ievadiem
Rīgā pilsētas robežas tuvumā.
Pašvaldība attīstīs Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmas
organizāciju, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nodrošinot
ilgtspējīgu, modernu, integrētu transporta sistēmu, izmantojot
mūsdienīgus risinājumus un īstenojot vides aizsardzības mērķus.
Pašvaldība apņemas atjaunot un attīstīt sabiedriskā transporta

un autostāvvietu infrastruktūru, nodrošinot esošās infrastruktūras efektīvu izmantošanu, kā arī veikt sabiedrisko transportlīdzekļu modernizāciju un atjaunošanu, lai nodrošinātu pieejamību,
komfortu, pasažieru drošību un samazinātu negatīvo ietekmi uz
vidi. Pašvaldība ievērojami paaugstinās sabiedriskā transporta
nozīmi kopējā Rīgas pilsētas transporta sistēmā, paredzot sliežu
transportu kā pamatu sabiedriskā transporta sistēmā (ekoloģiski
ilgtspējīgs transports, optimālā elektrotransporta skaita īpatsvara
nodrošināšana) un attīstot tramvaju maršrutu tīklu (esošo līniju pagarināšana, jaunu līniju izbūve) atbilstoši stratēģiski svarīgu objektu
attīstībai. Lai samazinātu pasažieru laika patēriņu, pārvietojoties
ar sabiedrisko transportu, pašvaldība pielāgos sabiedriskā transporta ātrumu satiksmes plūsmai Rīgas pilsētā, veidos sabiedriskā
transporta joslas. Pašvaldība veicinās elastīgu elektronisko biļešu sistēmu un tās pastāvīgu pilnveidi. Pašvaldība turpinās attīstīt
transportmijas sistēmu – stāvparkus un veicinās citu pakalpojumu
veidu savietojamību ar minēto sistēmu (piemēram, tirdzniecības un
atpūtas centri, degvielas uzpildes stacijas). Pašvaldība ieviesīs sabiedriskā transporta integrēto kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmu, lai uzlabotu sabiedriskā transporta
pieejamību pasažieriem, kā arī nodrošinātu papildu drošību. Lai
uzlabotu informācijas pieejamību pasažieriem, sabiedriskā transporta pieturvietas ar palielinātu pasažieru plūsmu tiks aprīkotas
ar elektroniskiem tablo par aktuālajiem transportlīdzekļu pienākšanas laikiem. Liels izaicinājums pašvaldībai būs priekšnosacījumu
radīšana ilgtspējīgas nākotnes transportam, kas ir ceļš uz integrētu, ērti izmantojamu, efektīvu un uz inovatīvām bezizmešu tehnoloģijām (automobiļi ar elektropiedziņu, ūdeņraža un kurināmā elementu izmantošanu u.c.) balstītu sabiedriskā transporta sistēmu,
kas palīdzēs saglabāt ekoloģisku vidi nākamajām paaudzēm.
Pašvaldība veiks pakāpenisku Rīgas domes iestāžu un uzņēmējsabiedrību transportlīdzekļu nomaiņu uz transportlīdzekļiem ar elektropiedziņu.
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

Lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar funkcionāliem
ierobežojumiem, pašvaldība ielu būvniecības un rekonstrukcijas
ietvaros paredzēs atbilstošus pasākumus, tāpat arī pilnveidos
sabiedriskā transporta pakalpojumus.
Pašvaldība sadarbosies ar valsts institūcijām, NVO par pilsētai svarīgu jautājumu risināšanu un finansējuma piesaisti

satiksmes jomā, pastiprinās sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu par sabiedriskā transporta optimizāciju maršrutos ārpus
Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas un citiem svarīgiem
jautājumiem kopēju problēmu risināšanai, kā arī piedalīsies Rīgas pilsētas transporta jomas sasniegumu popularizēšanā
starptautiskā līmenī.

3.11.tabula

PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

11.1.

Pašvaldības ielu garums

km

01.05.2013.
1177,5

Pieaug

Samazinās

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.
1350

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

RD SD

1

RD SD

1

11.2.

Brauktuves bez melnā seguma

km/km2

01.05.2013.
Garums
321,876
Platība
1 762 164

11.3.

Sabiedriskā transporta joslu kopgarums

km

2012
17,7

Pieaug

34

RD SD

1

11.4.

Vidējais ielu tīkla pieejamības un kvalitātes vērtējums

Vērtējums
punktos (0-4)

2012
2,1

Pieaug

2,5

Ekspertu veikts
pētījums

4

11.5.

Iedzīvotāju vērtējums par transportam
domātās ielu infrastruktūras kvalitāti

Pozitīvs vērtējums, %

2012
33,5

Pieaug pozitīvs vērtējums

60

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

11.6.

Vidējais personīgā transporta novietnes
pieejamības un kvalitātes vērtējums

Vērtējums
punktos (0-4)

2012
2,5

Pieaug

3

Ekspertu veikts
pētījums

4

11.7.

Iedzīvotāju vērtējums par gājējiem domātās ielu infrastruktūras kvalitāti pilsētā

Pozitīvs vērtējums, %

2012
50,3

Pieaug pozitīvs vērtējums

65

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

11.8.

Veloinfrastruktūras kopējais garums Rīgā, km

km

2011
44

Pieaug

104

RD SD

ne retāk kā
reizi 2 gados

11.9.

Vidējais veloceliņu (velomaršrutu)
pieejamības un kvalitātes vērtējums

Vērtējums
punktos (0-4)

2012
2,1

Pieaug

2,5

Ekspertu veikts
pētījums

4

11.10.

Iedzīvotāju vērtējums par esošo veloceliņu kvalitāti Rīgā

Pozitīvs vērtējums, %

2012
61,8

Pieaug pozitīvs vērtējums

70

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

11.11.

Iedzīvotāju vērtējums par iespēju
pārvietoties ar velosipēdu Rīgā

Pozitīvs vērtējums, %

2012
52,4

Pieaug

70

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

64
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Rīga 2014.–2020.

NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

11.12.

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

Personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tajā skaitā ar bērnu rati11.13.
ņiem) pielāgots sabiedriskais transports6:
- autobusi
- elektrificētais transports

6

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

Skaits, milj.

2012
151,5
(t.sk. 10,1
minibusi)

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

Pieaug

Pieaug, ja nesamazinās kopējais
iedzīvotāju un
viesu skaits Rīgā

RD SD
RP SIA „Rīgas
satiksme”

1

Pieaug

Līdz 01.01.2016.
100%
Līdz 01.01.2024.
100%

RP SIA „Rīgas
satiksme”

1

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

2013
%
84%
63%

11.14.

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

Īpatsvars, %

2012
76,1

Pieaug

80

Ekspertu veikts
pētījums

4

11.15.

Vidējais sabiedriskā transporta pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējums

Vērtējums
punktos (0-4)

2012
3,1

Pieaug

3,5

Ekspertu veikts
pētījums

4

11.16.

Iedzīvotāju vērtējums par sabiedriskā transporta pieejamību

Pozitīvs vērtējums, %

2012
90,9

Nesamazinās

90

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

11.17.

Iedzīvotāju vērtējums par sabiedriskā
transporta pakalpojumu kvalitāti

Pozitīvs vērtējums, %

2012
85,2

Nesamazinās

85

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

11.18.

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

%

2012
55,3

Pieaug

60

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

11.19.

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

%

2012
6,4

Pieaug

10

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

11.20.

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

%

2012
20,2

Samazinās

15

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

11.21.

Elektromobiļu izmantošana pašvaldības tehniskajos dienestos

Skaits

2012
8

Pieaug

30

Pētījums

pastāvīgi

11.22.

Elektromobiļu ātrās uzpildes kolonnu (uzstādīto) skaits tīklā

Skaits

2012
0

Pieaug

5-8

Pētījums

1

11.23.

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

Skaits

2014
0

Pieaug

80

RP SIA „Rīgas
satiksme”

1

MK 28.08.2012. noteikumi Nr.599 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

11.24.

Vieglo automobiļu skaits uz
1000 iedzīvotājiem

Skaits uz 1000
iedzīvotājiem

2012
294

Pieaug

11.25.

Ceļu satiksmes negadījumu skaits pilsētas robežās

Skaits

2012
7539

11.26.

Ceļu satiksmes negadījumos ievainoto skaits

Skaits

11.27.

Ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits

Skaits

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

350

PAD aprēķini,
izmantojot CSDD
un CSP datus

1

Samazinās

-20%

CSDD

1

2012
1659

Samazinās

-5%

CSDD

1

2012
31

Samazinās

-20%

CSDD

1

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

Prioritātes un galvenie principi
• Satiksmes infrastruktūras attīstībā ievērot prioritāro
secību: gājējs – velobraucējs – sabiedriskais transports –
privātais transports – kravu transports
• Attīstīt satiksmes infrastruktūru, samazinot autotransporta satiksmi pilsētas centrā un apkaimju dzīvojamās
teritorijās, novirzot intensīvu satiksmi uz pilsētas nozīmes maģistrālēm un lielceļiem un attīstot sabiedriskā
transporta satiksmi, velosatiksmi un iešanu kājām
• Satiksmes drošības un gaisa kvalitātes uzlabošanas nolūkā prioritārie pasākumi ir situācijas uzlabošana Rīgas
pilsētas centrā
• Pirms ielas seguma atjaunošanas saskaņot darbu veikšanu ar inženierkomunikāciju turētājiem
• RP SIA „Rīgas satiksme” prioritātes:
——
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sabiedriskā transporta infrastruktūras atjaunošana, rekonstrukcija un attīstība, kā arī sabiedrisko
transportlīdzekļu modernizācija un atjaunošana,
lai ievērotu optimālos kalpošanas laikus, klientu un
likumdošanas prasības

——

sabiedriskā transporta prioritātes nodrošināšana
kopējā Rīgas pilsētas transporta sistēmā, paredzot
sliežu transportu kā pamatu sabiedriskā transporta sistēmā

——

maršrutu un kustības grafiku optimizācija pieejamības uzlabošanai

——

integrētas sabiedriskā transporta sistēmas pilnveidošana

——

elastīgas biļešu sistēmas pilnveidošana atbilstoši
klientu vēlmēm un tehniskajām iespējām

• Īstenojot projektus un sniedzot pakalpojumus, ņemt vērā
vides pieejamības aspektus personām ar funkcionāliem
ierobežojumiem
• Transporta plūsmu optimizēšana piesārņojuma samazināšanai

Rīga 2014.–2020.

3.9.attēls

Teritoriālās prioritātes PRV11 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

Uzdevumi
11.1. Nodrošināt kvalitatīvu
infrastruktūru

un

drošu

satiksmes

11.2. Pilnveidot pašvaldības autostāvvietu sistēmu

11.7. Nodrošināt vides pieejamību

11.3. Nodrošināt ērtus, ātrus, pieejamus, drošus un videi
draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus

11.8. Veikt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par satiksmes infrastruktūras un organizācijas attīstību

11.4. Attīstīt velosatiksmes sistēmu un integrēt to kopējā
satiksmes infrastruktūrā

11.9. Veicināt iekšējo ūdeņu kuģošanas un teritoriju infrastruktūras attīstību

11.5. Attīstīt „inteliģento” satiksmes vadības sistēmu
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11.6. Sekmēt jaunāko tehnoloģiju, ekonomiski izdevīgu
transporta pakalpojumu attīstību

Rīga 2014.–2020.

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xxx

xxx

xxx

xx

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS

TRŪKUMI

•

Centrālās siltumapgādes pieejamība lielākajai daļai pilsētas iedzīvotāju
(74% no kopējā siltumenerģijas patēriņa)

•

Mazas jaudas individuālo apkures katlu (netiek uzskaitīti) izmantošana apkurei atsevišķos dzīvokļos daudzdzīvokļu namos ar centralizēto apkuri

•

Siltumenerģijas izstrāde vairāk nekā 90% apjomā ir nodrošināta augsti
efektīvā koģenerācijas procesā

•

Siltumenerģijas izstrādei Rīgā galvenokārt kā kurināmo izmanto fosilo kurināmo - dabasgāzi

•

Siltumtīklu renovācija nodrošinājusi mazus siltuma zudumus tīklos 13%
līmenī

•

Saglabājies neliels skaits ogļu katlu iekārtu (galvenokārt privāti objekti)

•

Rīgā ir samērā zems siltumenerģijas tarifs salīdzinājumā ar citām Latvijas pilsētām un zemākais siltumenerģijas tarifs starp Baltijas valstu
galvaspilsētām

•

Pilsētā nav nodrošināts centralizētās aukstumapgādes pakalpojums

•

Nepieciešama elektrotīklu rekonstrukcija, galvenokārt pilsētas centrālajā
daļā

•

Ieviesta siltumenerģijas patēriņa distances nolasīšanas sistēma

•

Ierobežota elektrisko jaudu pieejamība novecojušo sadales tīklu dēļ

•

Jaunu gāzes vadu izbūve un esošo rekonstrukcija

•

•

Kvalitatīvs dzeramais ūdens

Nav sakārtoti un darbībā droši lielākās daļas daudzdzīvokļu māju iekšējās
elektrosadales tīkli

•

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi pieejami vairāk
nekā 97% Rīgas iedzīvotāju

•

Veidojas samērā liela starpība starp tīklā padoto un patērētājiem pievadīto
ūdens daudzumu, kas veido zudumus

•

Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par dzeramā ūdens kvalitāti pārsvars pār
negatīvo vērtējumu, pozitīvā vērtējuma pieaugums (2012)

•

Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūra netiek atjaunota vajadzīgajā
apjomā

•

Samazinājies kopējais notekūdeņu daudzums, kā arī neattīrīto notekūdeņu daudzums

•

Lietus kanalizācijas tīkls ir neapmierinošā stāvoklī un neatbilst mūsdienu
prasībām

•

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

•

Rīgas pilsētas lietus kanalizācijas ūdeņus savāc un novada vairākas sistēmas

•

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

•

Ceturtais zemākais tarifs ūdensapgādes pakalpojumiem un zemākais tarifs kanalizācijas pakalpojumiem Latvijā

•

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

•

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

•

Ne visi iedzīvotāji, kam ir pieejami centralizētie pakalpojumi, tos izmanto

•

Rekonstruējami ēku kvartālu iekšējie tīkli un pagaidu tīkli, kuri ir novecojuši
vai neatbilst kvalitatīvas ūdensapgādes prasībām
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

PRIEKŠROCĪBAS

TRŪKUMI

•

Iespēja nogādāt drošai pārstrādei vai noglabāšanai sadzīvē radušos bīstamos atkritumus

•

Šķiroto atkritumu daudzums nepārsniedz 10% no kopējiem Rīgā savāktajiem sadzīves atkritumiem

•

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

•

Nepietiekams un nevienmērīgs dalītās atkritumu vākšanas punktu izvietojums apkaimēs

•

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

•

Nepietiekama iedzīvotāju informēšana un apziņas veidošana par nepieciešamību šķirot atkritumus pirms nodošanas

•

Rīgā nav pašvaldības izveidotu un uzturētu/apsaimniekotu „zaļo” atkritumu
kompostēšanas laukumu

•

Pilsētai nav saistošo noteikumu, kas regulētu sadzīves, bīstamo un būvniecības atkritumu apsaimniekošanu specifiski pašvaldības situācijai

•

Grunts sastāvs, inženiertehniskas problēmas būvniecības procesā (Skanste, Kleisti, Ķīpsala, Spilve, Voleri, Salas, vecpilsēta, Pētersala un Andrejsala,
Trīsciems, Vecdaugava, Daugavgrīva, Bukulti, Brekši)

Pašvaldības apņemšanās 2014.-2020.gada periodā
Rīcības virziena galvenais uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājus
ar kvalitatīviem un pieejamiem komunālajiem pakalpojumiem,
saglabājot sakārtotu pilsētvidi un novēršot negatīvu ietekmi
uz vidi un cilvēkiem. Ar šādu nolūku Rīgas pilsētas pašvaldība
veicinās pilsētas inženiertīklu modernizāciju un atjaunošanu, kā
arī nodrošinās komunālo pakalpojumu organizēšanas turpmāku
uzlabošanu.
Siltumapgādes jomā pašvaldība veicinās ogļu izmantošanas nomaiņu mājsaimniecībās ar dabasgāzi vai atjaunojamiem energoresursiem. Centralizētās siltumapgādes jomā tiks turpināta
siltumtīklu rekonstrukcija un nomaiņa, samazinot siltumenerģijas zudumus tīklos, kā arī pievēršot uzmanību viedo tehnoloģiju,
tīklu un mēriekārtu ieviešanai sistēmā. Tiks ieviests centralizētas aukstumapgādes pakalpojums.
Elektroapgādes jomā pašvaldība ar pieejamu informāciju iedzīvotājiem skaidros māju elektroapgādes iekšējās sadales tīklu renovācijas nepieciešamību, lai panāktu šo sistēmu sakārtošanu un drošību, kā arī veicinās viedo tīklu izbūvi un viedo skaitītāju uzstādīšanu
pie patērētājiem.
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Pašvaldība sekmēs turpmāku gāzes sadales tīklu attīstību pilsētā, pievēršot uzmanību arī iespējamai ūdeņraža tehnoloģiju
izmantošanai uz dabasgāzes bāzes.
Pašvaldība apņemas turpināt nodrošināt kvalitatīvus centralizētos ūdenssaimniecības pasākumus: uzlabot dzeramā ūdens
kvalitāti un attīrīto notekūdeņu izplūdes standartu atbilstoši ES
normatīviem, nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas (paplašināt kanalizācijas tīklu esošajā apbūves rajonā
- Čiekurkalnā) pakalpojumu pieejamību vairāk nekā 97,9% Rīgas
iedzīvotājiem, uzlabot ūdens attīrīšanas staciju „Baltezers” un
„Daugava” un ūdensapgādes tīklu drošību, panākt notekūdeņu
novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā tajās pilsētas
teritorijās, kurās ir pieejami centralizētās kanalizācijas sistēmas
pakalpojumi, prioritārā secībā veikt plānveida ūdensapgādes un
kanalizācijas maģistrālo un sadalošo tīklu nomaiņu, kā arī prioritārā kārtībā uzsākt pagaidu ūdensvadu tīklu nomaiņu. Tāpat
turpmākajos septiņos gados paredzēts sabalansēt infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamajiem resursiem.

Rīga 2014.–2020.

Lietusūdens attīrīšanas jautājumu pašvaldība apņemas risināt,
gan samazinot lietusūdeņu piesārņotību (uzlabojot pilsētas teritorijas ekspluatācijas kultūru, izskatot iespēju pārtraukt ielu
kaisīšanu ar sāli ziemas periodā, pastiprinot kontroli par naftas
produktu noplūdi lietus kanalizācijā u.c.), gan perspektīvā izstrādājot jaunas tehnoloģijas lietusūdeņu attīrīšanai, kā arī esošās
pilsētas šķirtsistēmas kanalizācijas pārveidošanu par daļēju
šķirtsistēmas kanalizāciju.
Atkritumu apsaimniekošanas jomā pašvaldība sagatavos saistošos noteikumus, kuros tiks noteikta turpmākā sadzīves un
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība.

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

3.12.tabula

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

12.1.

Siltumenerģijas zudumi

Tūkst. MWh

2010/2011
489

Samazinās

12.2.

Nomainīti un jaunizbūvēti siltumtīkli

km

2010/2011
12,31

12.3.

Elektroenerģijas patēriņš, GWh

GWh

12.4.

Ūdensapgādes sistēmas pieejamība

12.5.

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

452

AS „Rīgas siltums”

1

Pieaug

18,7 /gadā

AS „Rīgas siltums”

1

2011
2367

Pieaug

2700

AS „Latvenergo”

1

%

2011
97,2

Pieaug

98

SIA „Rīgas ūdens”

1

Kanalizācijas sistēmas pieejamība

%

2011
96,8

Pieaug

98

SIA „Rīgas ūdens”

1

12.6.

Iedzīvotāju vērtējums par kanalizācijas pieejamību mājvietā

Pozitīvs vērtējums, %

2012
91,8

Pieaug

98

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

12.7.

Attīrīto notekūdeņu īpatsvars (%)
no kopējā novadītā apjoma

%

2011
87,6

Pieaug

100

SIA „Rīgas ūdens”

1

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

12.8.

Sašķiroto atkritumu daudzums

Tūkst. t

2012
40 754

Palielinās

12.9.

Sašķiroto atkritumu īpatsvars no
kopējā sadzīves atkritumu apjoma

Īpatsvars, %

2010
12

12.10.

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

Īpatsvars, %

12.11.

Vidējais dalīto atkritumu konteineru pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējums

Vērtējums
punktos
(0-4)

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

169 808

RD MVD

1

Palielinās

50

RD MVD

1

2012
30,2

Pieaug

45

Ekspertu veikts
pētījums

4

2012
1,6

Pieaug

2,5

Ekspertu veikts
pētījums

4

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

Prioritātes un galvenie principi
• Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana
• Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
• Inženierinfrastruktūras atjaunošanas secība atkarīga no
ietekmēto iedzīvotāju skaita
• Elektropārvades sadales sistēmu sakārtošana (īpaši pilsētas centrālajā daļā)
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• Moderna atkritumu apsaimniekošanas sistēma pilsētā ar
uzsvaru uz atkritumu otrreizēju izmantošanu
• Viedo tīklu un viedo skaitītāju ieviešana pilsētas infrastruktūrā

Rīga 2014.–2020.

3.10.attēls

Teritoriālās prioritātes RV12 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai
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Rīga 2014.–2020.

Uzdevumi
12.1. Veicināt ogļu izmantošanas nomaiņu mājsaimniecībās
ar dabasgāzi vai atjaunojamiem energoresursiem
12.2. Turpināt siltumtīklu rekonstrukciju un nomaiņu, samazinot siltumenerģijas zudumus tīklos
12.3. Veicināt jaunu patērētāju un perspektīvo attīstības teritoriju pieslēgumu centralizētajai siltumapgādei
12.4. Ieviest centralizētās aukstumapgādes pakalpojumu

12.5. Veicināt elektropārvades sadales sistēmu sakārtošanu
12.6. Veicināt perspektīvo attīstības teritoriju nodrošināšanu ar gāzes infrastruktūru
12.7. Nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus
12.8. Nodrošināt videi draudzīgas atkritumu saimniecības
attīstību

75

3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xx

xx

xxx

x

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS
•

Ar 2009.g. aktīvi iesākta daudzdzīvokļu māju renovācija, sasniedzot vidēji
ap 50% siltuma patēriņa samazinājumu renovētās ēkās

•

Veikta vienas trešdaļas (ap 30% vai > 120) pilsētas izglītības iestāžu renovācija, ievērojami samazinot siltumenerģijas patēriņu ēku apkurei

•

Likvidētas ogļu katlumājas PII, divās no tām ēku siltumapgādei ierīkojot
siltumsūkņus ar dziļurbuma termozondēm, bet trīs aprīkojot ar koksnes
granulu katliem. Uz trīs PII namu jumtiem uzstādīti saules kolektori karstā ūdens sagatavošanai

•

Ieviesta siltuma patēriņa regulēšana ēku siltummezglos

•

Ieviesta dūmgāzu siltuma utilizācija, uzstādot kondensācijas ekonomaizerus AS „Rīgas siltums” siltuma avotos un izstrādājot papildu siltumenerģiju bez kurināmā sadedzināšanas

•

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

•

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

•

Uzsākta individuālā siltumenerģijas patēriņa uzskaites (alokatoru) ieviešana, galvenokārt renovācijas procesā, dzīvokļos daudzdzīvokļu mājās

•

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

•

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

•

ES finansējuma piesaistīšana energoefektivitātes projektiem

•

Tiek ieviesta sensoru sistēma apgaismojumam koridoros un kāpņu telpās

•

LED apgaismojuma ieviešana pilsētā (mājokļos)
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TRŪKUMI
•

Padomju laikā celto ēku nolietošanās un zemā siltumnoturība

•

Rīgā neatliekami jārenovē ap 6000 daudzdzīvokļu namu ar kopējo platību
12 milj. m², no kuriem līdz 2012.g. renovēti tikai 48

•

Izglītības iestāžu ēkas, kurās nav veikta renovācija, atrodas sliktā tehniskajā
stāvoklī un to energoefektivitāte ir zema

•

Netiek veikti energoauditi individuālām katlu iekārtām ar jaudu >20kW, lai
kontrolētu to energoefektivitātes līmeni

•

Nav izveidots energoinspektoru dienests individuālo katlu iekārtu un ēku
energoefektivitātes uzraudzībai

•

Netiek izstrādāti pašvaldības īpašumā esošo sabiedrisko ēku energosertifikāti un izvietoti apmeklētājiem redzamā vietā

•

Pilsētā nav realizētu pilotprojektu zema enerģijas patēriņa vai pasīvajām
ēkām

•

Sliktais siltumtrašu stāvoklis, kas rada lielus siltuma zudumus

•

Netiek izmantoti ģeotermālie (zemes siltuma) resursi enerģijas izstrādei

•

Energoresursu sadārdzināšanās tirgū

•

Iedzīvotāju nevēlēšanās pieņemt lēmumus situācijas uzlabošanā

•

LR normatīvo aktu nepilnības, kas neļauj veikt darbības situācijas
uzlabošanai

Rīga 2014.–2020.

PRIEKŠROCĪBAS

TRŪKUMI

•

Uzsākta inovatīvu ITK tehnoloģiju ieviešana enerģētikas un transporta
sistēmā energoefektivitātes uzlabošanai

•

2012.gadā savu darbību Rīgā uzsāk valstī pagaidām vienīgā ESKO firma
SIA „RENESCO”, kā arī SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, kas darbojas pēc
ESKO principiem

•

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

•

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

Pašvaldības apņemšanās 2014.-2020.gada periodā
Rīcības virziena galvenais mērķis ir panākt racionālu energoresursu izlietojumu pilsētas vajadzību apmierināšanai un iedzīvotāju dzīves līmeņa un komforta nodrošināšanai. Lai veicinātu
energopatēriņa samazināšanu, pašvaldība rādīs paraugu, ieviešot pilotiekārtas, inovatīvas tehnoloģijas un risinājumus, kā
arī rūpēsies par atbalstu daudzdzīvokļu māju energoauditu un
tipveida māju paraugprojektu izstrādē.
Tādējādi tiks sekmēta Rīgas tuvināšana Viedās pilsētas
statusam.
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks“ izvērtē savas plastikāta logu ražotnes darbības atsākšanas iespējas, lai nodrošinātu klientus ar

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

3.13.tabula

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

13.1.

Pašreizējais renovēto daudzdzīvokļu
ēku skaits pret nepieciešamo skaitu

Skaits

2012
48/6000

Pieaug

13.2.

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

kWh/m2 /a

2012
120-220

Samazinās

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

2000/6000

REA

1

40-80

REA

1

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ VĒRTĪTENDENCE
BA 2020.G.
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mērķu sasniegšanai
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NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

13.3.

Renovēto pašvaldības izglītības iestāžu skaits

Skaits

2011
93

Pieaug

13.4.

CO2 emisiju samazinājums
pret bāzes gadu (1990)7

%

1990
>20

13.5.

Biomasas izmantošanas pieaugums
AS „Rīgas siltums” siltuma avotos

%

2011
6,4

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

Renovētas visas izglītības iestādes, kurām
tas nepieciešams

REA

1

Pieaug

60

REA

1

Pieaug

20

REA

1

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ VĒRTĪTENDENCE
BA 2020.G.

Prioritātes un galvenie principi

Uzdevumi

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

13.1. Veicināt siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu
izmantošanu, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas, iekārtas un risinājumus

• Motivējoši
pasākumi,
energoefektivitāti:

13.2. Nodrošināt pašvaldības iestāžu ēku renovāciju

——

lai

pašvaldība

veicinātu

diferencēta NĪN likme, kā vienu no kritērijiem piedāvājot mājas energoefektivitāti. Ierosina paaugstināt nodokli proporcionāli mājas vērtības pasliktināšanās stāvoklim, kas mājas īpašniekiem liktu
savlaicīgi sakārtot īpašumu

——

renovēto māju dzīvokļu īpašniekiem banku kredītus aizstāt ar ESKO kustību, tā palielinot to iedzīvotāju skaitu, kuri gatavi veikt daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus

——

valsts finansēts energoaudits

13.3. Ieviest energoefektīvu apgaismojumu sabiedriskās
ēkās un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
13.4. Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu

• Atbalsts inovatīvu enerģētikas un energoefektivitātes
tehnoloģiju projektiem
• Atjaunojamo energoresursu (saules enerģija, ūdeņraža
tehnoloģijas, ģeotermālie energoresursi, biogāze, biomasa u.c.) izmantošanas veicināšana
7
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CO2 emisiju aprēķinos neņem vērā enerģijas patēriņu, ko pašvaldība nevar ietekmēt un kas nav pašvaldības kompetencē
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RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xxx

xx

xx

x

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS

TRŪKUMI
•

Liels degradēto (t.sk. nekopto) teritoriju un objektu īpatsvars, no kuriem liela
daļa ir kultūrvēsturiskas ēkas

•

Sadrumstalota degradēto teritoriju īpašuma struktūra liedz pašvaldībai tās
sakopt

Pašvaldība iznomā mazdārziņu teritorijas dažādās apkaimēs

•

•

Rīgas kapsētās ir daudz kultūrvēsturisko vērtību – mākslas un vēstures
pieminekļi

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā atrodas piesārņotas un potenciāli
piesārņotas vietas

•

•

Pašvaldība veic pasākumus piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu
izpētē un sanācijā

Pašvaldības iznomājamās mazdārziņu teritorijās noma uz gadu nenodrošina to kvalitatīvu apsaimniekošanu

•

Īpašuma jauktās formas mazdārziņos rada problēmas

•

Dārziņu apkaimes jautājums ir lokāls, taču būtiskas problēmas tajā sagādā
ūdensapgāde, meliorācija un kanalizācija

•

Daļēji ieviesta Kapsētu informācijas sistēma

•

Nepietiekams valsts atbalsts Brāļu kapu apbedījumu uzturēšanā un labiekārtošanā atbilstoši starptautiskajos līgumos paredzētajām saistībām

•

Daļa pilsētas teritorijas cieš no sezonāliem vai stihiju izraisītiem plūdiem

•

Liels degradēto teritoriju īpatsvars Rīgas centrālajā daļā un apkaimēs
(Maskavas forštate, Avoti, Grīziņkalns, Pētersala un Andrejsala, Torņakalns,
Teika, Sarkandaugava, Bolderāja, Dzirciems, Āgenskalns, Jugla)

•

Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno bīstamo graustu piespiedu sakārtošanu

•

Pašvaldība likvidē visus pašvaldības īpašumā esošos graustus

•

Paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana graustu
īpašniekiem

•

•

Izstrādāts plūdu pārvaldības plāns
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Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā
Pašvaldība turpinās iesāktos darbus, lai sakārtotu degradētās
teritorijas un uzlabotu dzīves vides kvalitāti. Pamatojoties uz apkopoto un klasificēto informāciju par pilsētā esošajiem graustiem8
(t.sk. privātpersonām piederošajiem graustiem), pašvaldība organizēs graustu (arī privāto graustu) sakārtošanu vai nojaukšanu
par saviem līdzekļiem. Pašvaldība apņemas arī sagatavot degradēto un attīstāmo teritoriju sakārtošanas un izmantošanas politiku. Lai veicinātu pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu sakārtošanu, tiek noteikta paaugstināta nekustamā īpašuma
nodokļa likme graustu īpašniekiem.

Lai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās piesārņotās
un potenciāli piesārņotās vietas padarītu izmantojamas pilsētas
attīstībā, kā arī novērstu vides piesārņojuma draudus, pašvaldība tās ir apzinājusi un tām tiks noteikti sanācijas pasākumi, kas
obligāti veicami pirms šādu teritoriju apbūves vai citādas izmantošanas, kā arī tiks veikta šo vietu sanācija sadarbībā ar valsts
institūcijām, privāto sektoru, kā arī par pašvaldības līdzekļiem.
Attīstības programmas realizācijas laikposmā jāizstrādā secīgs
pasākumu kopums mazdārziņu teritoriju nozīmes atjaunošanai
pilsētā. Mazdārziņiem ir ekoloģiska, sociāla un arī ekonomiska
nozīme pilsētas dzīvē, tāpēc nepieciešama šo teritoriju revitalizācija un sakopšana. Pašvaldība definēs tās apkaimes, kurās
mazdārziņu attīstība tiks skatīta ilgākā perspektīvā nekā viens
kalendārais gads.
Pašvaldība turpinās apsaimniekot esošās Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētas, veidojot jaunas apbedījumu vietas (paplašinot un labiekārtojot esošās kapsētas) un būvējot kolumbārijus.
Tāpat tiks turpināta sauso un bojāto koku zāģēšana un kopšana
un atkritumu izvešana. Lai uzlabotu drošību kapsētās un mazinātu zādzību skaitu, tiks veidota plašāka sadarbība ar drošību
sargājošām iestādēm – Valsts policiju un Rīgas pašvaldības policiju. Jaunciema kapu apsaimniekošanā liela nozīme ir sadarbībai ar Garkalnes novadu.
Rīcības virziena veiksmīga īstenošana ir cieši saistīta ar „RV15
Augsta vides kvalitāte”, jo degradēto teritoriju revitalizācija uzlabo vides kvalitāti.

8

80

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

Rīga 2014.–2020.

3.14.tabula

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS
TENDENCE

SAGAIDĀMĀ
VĒRTĪBA 2020.G.

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

14.1.

Degradētās teritorijas

Skaits

2012
759

Samazinās

<500

Apsekojums

4

14.2.

Graustu skaits (A, B, C un
D kategorija) kopā

Skaits

2012
410

Samazinās (ņemot vērā
arī vēl neapzināto graustu
uzskaites rezultātus)

50

RD ĪD

1

14.3.

Grausti A kategorija

Skaits

2012
107

Samazinās

0

RD ĪD

1

RD ĪD

1

Atbilstoši kopējam
Samazinās, attiecīgi sama- graustu (A kategozinoties kopējam graustu
rijas) skaitam un
(A kategorijas) skaitam alternatīviem risinājumiem (rekonstrukcija)

14.4.

Nojauktie bīstamie grausti (A kategorija) pilsētā

Skaits

2012
31

14.5.

Vidējais apkaimju estētiskais
novērtējums apkaimēs

Vērtējums punktos
(0-4)

2012
2

Pieaug

3

Ekspertu veikts
pētījums

4

14.6.

Vidējais plūdu riska novērtējums apkaimēs

Vērtējums punktos
(0-4)

2012
2,5

Pieaug

3

Ekspertu veikts
pētījums

4

14.7.

Piesārņoto teritoriju skaits

Skaits

2004
230

Samazinās

200

RD MVD

Prioritātes un galvenie principi
• Prioritāte: likvidēt visus graustus (A kategorija), kas apdraud sabiedrības drošību

pasliktināšanās stāvoklim, lai īpašnieki savlaicīgi sakārtotu īpašumus

• Degradēto objektu un teritoriju piemērošana izmantošanai

• Sadarbība ar citām pašvaldībām atkritumu apsaimniekošanā

• Diferencēta NĪN likme, kura tiek paaugstināta proporcionāli degradēta objekta un teritorijas vērtības
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3.11.attēls

Teritoriālās prioritātes RV14 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs

Uzdevumi
14.1. Revitalizēt degradētās teritorijas un objektus

14.4. Veikt preventīvus pasākumus plūdu risku mazināšanai

14.2. Nodrošināt piesārņoto teritoriju sanāciju

14.5. Nodrošināt efektīvu kapsētu apsaimniekošanu

14.3. Veicināt ģimeņu dārziņu kvalitatīvu izmantošanu
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RV15 Laba vides kvalitāte
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xx

x

xxx

x

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS

TRŪKUMI

•

Salīdzinoši lielas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platības

•

•

Pilsētā ir daudz zaļās teritorijas (parki, mežaparki, skvēri u.c.) un noris to
uzturēšana un pakāpeniska atjaunošana

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

•

Trūkst sabiedrisko tualešu publiskajās vietās

•

Rīga – viena no zaļākajām Eiropas galvaspilsētām. Rekreācijas un aktīvās
atpūtas zonas pilsētā un pilsētas tuvumā

•

Nepietiekama apzaļumošana jaunajās attīstības teritorijās

•

Vidēji 77% pilsētas iedzīvotāju dzīvo 300 m zonā ap dabas un apstādījumu
teritorijām

•

Dabas teritorijas pilsētā nav strukturāli savienotas

•

Liela daļa zaļo teritoriju pilsētā ir degradētas

•

Daugava kā pilsētas telpiskais mugurkauls

•

•

Spilves polderis, kas nodrošina relatīvi lielas teritorijas nosusināšanu
Spilves apkaimē un Babītes pagastā

Vides pārvaldības organizatoriskā reorganizācija ir pasliktinājusi situāciju
vides jomā Rīgā

•

•

Regulārs gaisa kvalitātes monitorings

Nepietiekami tiek izmantots Rīgas virszemes ūdensobjektu akvatoriju rekreatīvais un saimnieciskais potenciāls

•

Bezizmešu mobilitātes attīstība pilsētā

•

Liels neoficiālo peldvietu īpatsvars

•

Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par gaisa kvalitāti mikrorajonos pārsvars
pār negatīvo vērtējumu, pozitīva vērtējuma pieaugums (2012)

•

Ūdenstilpēm piegulošajās teritorijās nav attīstīta aktīvajai atpūtai nepieciešamā infrastruktūra

•

Trokšņa jautājumu risināšana pamatā noris atbilstoši ES un LR normatīvo
aktu prasībām

•

Ķīšezera virszemes ūdeņu kvalitāte novērtēta kā salīdzinoši zema

•

Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par trokšņa līmeni mikrorajonos pārsvars
pār negatīvo vērtējumu, pozitīva vērtējuma pieaugums (2012)

•

Pašvaldībā nav izveidota vienota virszemes ūdensobjektu monitoringa sistēma

•

Ūdensapgādes, novērošanas (monitoringa) un metro būves izpētei izveidotie urbumi, kuri netiek izmantoti, nav likvidēti un apdraud pazemes ūdens
resursus

•

Nesakārtota meliorācijas sistēma pilsētā

•

Abi Rīgas pilsētā esošie polderi uzbūvēti iepriekšējā gadsimtā, nav veikta to
rekonstrukcija, un polderu aizsargdambji atrodas neapmierinošā tehniskajā
stāvoklī

•

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

•

Pilsētā ir applūstošās teritorijas

•

Autotransporta radītais gaisa piesārņojums Rīgas centrālajā daļā un paaugstinātais trokšņa līmenis
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

PRIEKŠROCĪBAS

TRŪKUMI
•

Pilsētas centrālajā daļā daudz individuālu katlu iekārtu ar zemiem dūmeņiem (nav uzskaites)

•

Iedzīvotāju sūdzības par akmeņogļu putekļu izraisītām problēmām un stipri traucējošām naftas produktu smakām apdzīvotajās vietās blakus Rīgas
brīvostas teritorijai

•

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

•

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

Pašvaldības apņemšanās 2014.-2020.gada periodā
Rīcības virziena galvenais mērķis ir veidot ilgtspējīgu, tīru un zaļu
vidi, novēršot negatīvu faktoru ietekmi uz pilsētvidi un cilvēku veselību. Pašvaldības uzdevums vides pārraudzības jomā ir efektīva
dabas, apstādījumu un ūdens teritoriju tiesiskā aizsardzība, apsaimniekošana un attīstība. Rīgas pilsētas pašvaldība saglabās,
pilnveidos un paplašinās ilgtspējīgu dažādu veidu apstādījumu teritoriju un elementu sistēmu, kas ir saistīta ar citām pilsētas dabas teritorijām, paaugstinās publiskās ārtelpas kvalitāti iedzīvotāju
un viesu atpūtai un piedalīsies pilsētas pozitīvā tēla veidošanā, kā
arī nodrošinās pilsētas iedzīvotājus ar dažādām atpūtas iespējām
dabā, vienlaikus sekmējot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
Kontrolējot vides stāvokli raksturojošos parametrus (dažādus piesārņojuma veidus, tajā skaitā troksni un dažādas smakas), pašvaldība ar pasākumiem nodrošinās negatīvo faktoru mazināšanu un
novēršanu, kā arī rūpēsies par tādu pasākumu ieviešanas veicināšanu, kas nodrošina CO2 emisiju līmeņa samazināšanu.

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

Rīga 2014.–2020.

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

Trokšņa piesārņojuma jomā pašvaldība plāno esošajās apdzīvotās vietās samazināt rūpniecības objektu, autotransporta,
dzelzceļa transporta un gaisa transporta radīto troksni un perspektīvajās apbūves teritorijās samazināt trokšņa izplatīšanos,
lai novērstu vides trokšņa radīto negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību un nodrošinātu pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamo un
publisko ēku teritorijās.
Rīcības virziena veiksmīga īstenošana ir cieši saistīta ar „PRV11
Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija”, „RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana” un „RV13
Plaša energoefektivitātes īstenošana”.

3.15.tabula

RV15 Laba vides kvalitāte – sagaidāmie rezultāti
MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

15.1.

Zaļo teritoriju īpatsvars no pilsētas kopējās teritorijas

Īpatsvars, %

2012
23

Nesamazinās

15.2.

Degradētās zaļās teritorijas

Skaits

2012
27

Samazinās

15.3.

Rīgas sabiedrisko apstādījumu
(dārzi, parki, skvēri) teritorijas

ha

2012
614 (230
un 384)

Pieaug

15.4.

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

Īpatsvars, %

2012
77,7

Pieaug

15.5.

Vidējais dabas un apstādījumu
teritoriju pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējums

Vērtējums punktos
(0-4)

2012
2,6

15.6.

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

Īpatsvars, %

2012
44,2

NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

23

Rīgas teritorijas
plānojums
2006.–2018.gadam
ar grozījumiem

1

15

Pētījums

4

SIA „Rīgas meži”

1

80

Ekspertu veikts
pētījums

4

Pieaug

6

Ekspertu veikts
pētījums

4

Nesamazinās

44

Ekspertu veikts
pētījums

4

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

85

3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

15.7.

Vidējais ūdensmalu pieejamības un
pieejamības kvalitātes vērtējums

Vērtējums punktos
(0-4)

2012
1,9

Pieaug

15.8.

Iedzīvotāju vērtējums par dabasvides
daudzumu un kvalitāti Rīgā kopumā

Pozitīvs vērtējums, %

2012
80,4

15.9.

Normatīvo aktu prasībām atbilstošas iekšzemes peldvietas

Skaits

15.10.

Uz pašvaldības zemes esošie neizmantojamie ūdensapgādes urbumi

Skaits

15.11.

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

Dienas

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

2,5

Ekspertu veikts
pētījums

4

Palielinās

85

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

2013
5

Skaits palielinās

13

Izpilddirekcijas, RD MVD

1

2009
17

Skaits samazinās

0

RD MVD

1

Samazinās

<35

RD MVD

1

Samazinās

<40

RD MVD

1

2013

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

48
105

15.12.

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

μg/m3

15.13.

Vidējais gaisa piesārņojuma novērtējums apkaimēs
(NO₂ un CO)

Vērtējums
punktos
(0-4)

2012
2,5
2,4

Pieaug

3

Ekspertu veikts
pētījums

4

15.14.

Iedzīvotāju vērtējums par gaisa
kvalitāti mikrorajonā/apkaimē

Pozitīvs vērtējums, %

2012
77,4

Pieaug pozitīvs vērtējums

80

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

15.15.

Vidējais trokšņa līmeņa
novērtējums apkaimēs

Vērtējums
punktos
(0-4)

2012
2,7

Pieaug

3

Ekspertu veikts
pētījums

4

15.16.

Iedzīvotāju daļa (%), kas naktī pakļauti
par 55 dB(A) lielākam troksnim

%

2011
39

Samazinās

20

RD MVD

1

15.17.

Iedzīvotāju vērtējums par trokšņu
līmeni mikrorajonā/apkaimē dienā

Pozitīvs vērtējums, %

2012
81,1

Pieaug pozitīvs vērtējums

85

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

15.18.

Iedzīvotāju vērtējums par trokšņu
līmeni mikrorajonā/apkaimē naktī

Pozitīvs vērtējums, %

2012
78,9

Pieaug pozitīvs vērtējums

85

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

15.19.

Iedzīvotāju vērtējums par teritorijas tīrību pilsētā

Pozitīvs vērtējums, %

2012
81,3

Pieaug

85

Regulāra vienotā
socioloģiskā aptauja

ne retāk kā
reizi 2 gados

86

2013
25,9
43,4
50,6
22,9
31,8
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Prioritātes un galvenie principi
• Pilsētas zaļo teritoriju nesamazināšana un to kvalitātes
uzlabošana
• Zaļo teritoriju pieejamības uzlabošana
• Ūdensobjektu izmantošanas daudzveidības un intensitātes paaugstināšana, nepasliktinot attiecīgo ūdeņu stāvokli
• Nepasliktinās oficiālo peldvietu ūdeņu kvalitāte
• Plānojot ūdenstilpju un ūdensmalu apsaimniekošanu un
izmantošanu, nodrošināt ūdens un piekrastes ekosistēmu saglabāšanu, kā arī pieejamību
• Ieviest jaunas un videi draudzīgas apstādījumu uzturēšanas tehnoloģijas
• Gaisa kvalitātes uzlabošana
• CO2 emisiju samazināšana
• Piesārņoto vietu attīrīšana
• Trokšņa diskomforta zonu samazināšana
• Pazemes ūdens resursu aizsardzība
• Veicot pretplūdu pasākumus un īstenojot meliorācijas
darbus vai attīstot inženierbūves, integrēt tos pilsētvidē
• Plānojot infrastruktūras, saimniecisko, kā arī mājokļu un atpūtas objektu attīstību, nepieciešams nodrošināt sabiedrību
ar informāciju par vides troksni un paredzētajiem pasākumiem trokšņa samazināšanai, jāievēro gaisa kvalitātes normatīvi, kā arī jāizvērtē objektu iekļaušanās kopējā ainavā
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3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

3.12.attēls

Teritoriālās prioritātes RV15 ietvaros līdz 2020.gadam apkaimēs

88

Rīga 2014.–2020.

Uzdevumi
15.1. Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas, apstādījumu un
rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu (t.s k. ūdensmalas)
15.2. Saglabāt bioloģisko daudzveidību

15.4. Nodrošināt gaisa kvalitātes atbilstību normām
15.5. Pilnveidot un uzturēt vides monitoringu un informācijas sistēmas
15.6. Samazināt trokšņa piesārņojumu pilsētā

15.3. Nodrošināt ūdens resursu kvalitāti un aizsardzību
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xx

xxx

x

xxx

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS

TRŪKUMI

•

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

•

Augsts bezdarba līmenis un nabadzības pieaugums

•

Latvija ir Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts

•

Lielā emigrācija ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū

•

Stratēģiski nozīmīgs transporta mezgls valsts un Eiropas satiksmes tīklā

•

Zems darba samaksas apmērs

•

Salīdzinoši liels patērētāju tirgus starp Baltijas valstīm

•

Ēnu ekonomika (algas maksāšana aploksnē, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, darba līgumu neslēgšana u.c.)

•

Salīdzinoši liels valstī reģistrēto ekonomiski aktīvo uzņēmumu koncentrēšanās īpatsvars Rīgā

•

Mazo un vidējo uzņēmumu salīdzinoši zemais konkurētspējas līmenis

Gadsimtu gaitā uzkrātās tautsaimniecības iestrādes un tradīcijas rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības, transporta un citu pakalpojumu sniegšanas jomā

•

Nepietiekams atbalsts jaundibināto uzņēmumu dzīvotspējas nodrošināšanai

•

Liels nodokļu slogs un biežās izmaiņas nodokļu sistēmā

•

Daudzpusīgas un konstruktīvas sadarbības trūkums uzņēmēju starpā, kā arī
starp uzņēmējiem un pašvaldību

•

Administratīvo procedūru sarežģītība un ilgums

•

Slikti izmantots pašmāju zinātnieku potenciāls ražošanas attīstīšanai

•

Pilsētas teritorijā nepilnīgi izmantota ražotņu un noliktavu apbūve

•

Mūsdienīgu industriālo parku ar uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo
infrastruktūru trūkums

•

Samazinās nefinanšu investīcijas, ko veido ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi pamatlīdzekļos

•

Valsts atbalsts ekonomikas izaugsmes sekmēšanai lielākoties tiek novirzīts
uzņēmējdarbībai ārpus Rīgas pilsētas administratīvajām robežām

•

•

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

•

Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercijas attīstība

•

Radošo industriju attīstība

•

Starptautisko
uzlabošanās

•

Ikgadējs uzkrāto ĀTI pieaugums Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā

•

Jau funkcionējoši pašvaldības atbalsta instrumenti uzņēmējdarbībai

•

Lielākās un nozīmīgākās Latvijas uzņēmējus apvienojošās organizācijas
ir izvietotas Rīgā, tajās ir plaši pārstāvēti Rīgas uzņēmēji

•

Funkcionējošas uzņēmēju savstarpējās sadarbības struktūras, kas paaugstina vairāku nozaru konkurētspēju (piemēram – „LIVE RĪGA”, Rīgas
marka, „Life Science Cluster of Latvia” u.c.)
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Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā
Rīgas pilsētas ekonomikas attīstības virsmērķis ir tādu attīstības politikas pasākumu izvēle, kas veicinātu augsta nodarbinātības līmeņa sasniegšanu, ilgtspējīgu saimniecisko izaugsmi un
cenu stabilitāti, tādējādi radot materiālo pamatu iedzīvotāju un
pilsētas labklājības pieaugumam. Pašvaldības uzdevums pilsētas ekonomikas attīstības jomā ir pilsētas ekonomikas konkurētspējas veicināšana, orientējoties uz atbalsta sniegšanu uzņēmējiem, jaunu investīciju piesaistīšanu un jaunu darba vietu
radīšanu. Pilsētas ekonomikas konkurētspējas stimulēšana paredz investīciju piesaistes veicināšanu, uzņēmējdarbības vides
attīstību, kā arī pašvaldības projektu iniciēšanu, sagatavošanu,
virzīšanu un ieviešanu.
Lai pašvaldība mērķtiecīgāk īstenotu tās pienākumu – sekmēt
saimniecisko darbību Rīgā, ir nepieciešams novērst dažādu
valsts, pašvaldības un privāto uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu fragmentāro dabu, t.i., apzināt un koordinēt to darbību un turpināt regulāri atjaunot informāciju par to, kurās jomās atbalsts uzņēmējiem ir nepieciešams un var sniegt lielāko
devumu pašvaldības ekonomikas attīstībā. Visu veidu atbalsts
tiks sniegts koordinēti, t.i., saziņā ar uzņēmēju intereses pārstāvošām organizācijām, lai nodrošinātu vienotu nozares viedokli par veicamajām aktivitātēm. Konsekventai un efektīvai
labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanai un ekonomiskās
aktivitātes paaugstināšanai pilsētas teritorijā nepieciešams izstrādāt pašvaldības atbalsta plānu uzņēmējdarbības attīstības

veicināšanai. Plāna izstrādes ietvaros būtu jāveicina arī pašvaldības sadarbība ar valsts institūcijām nodokļu politikas jautājumos, tostarp nodokļu sloga samazinājuma iespējas, kā arī ar uzņēmējdarbību saistīto nodokļu – uzņēmumu ienākuma nodokļa
vai pievienotās vērtības nodokļa – ieņēmumu daļas ieskaitīšanas pašvaldības budžetā iespējas. Izstrādājot uzņēmējdarbības
atbalsta politiku, ir nozīmīgi ne vien veicināt uzņēmējdarbību, bet
arī pēc izstrādātiem kritērijiem (izaugsme, eksports, nomaksātie
nodokļi uz vienu iedzīvotāju, jaunu produktu izveide u.c.) novērtēt uzņēmējus un veikt labāko apbalvošanu, izteikt tiem atzinību.
Lai sekmīgi īstenotu rīcības virzienu un veicinātu nozaru ar augstu pievienoto vērtību izaugsmi, pašvaldība pastiprinās sadarbību ar zinātnes un biznesa sektoru inovāciju attīstībā, kur
pašvaldība veiks starpnieka lomu. Tāpat pašvaldība turpinās
sniegt atbalstu jaunu komercdarbības ideju realizēšanai pilsētas
teritorijā un meklēs sadarbības iespējas ar izaugsmē ieinteresētiem partneriem kā no valsts pārvaldes, tā privātā sektora.
Tā kā līdzšinējā pieredze uzrāda ražošanai piemērotu teritoriju
un telpu trūkumu pilsētā, pašvaldība aktīvi iesaistīsies iniciatīvās, kas vērstas uz industriālu teritoriju izveidi un/vai attīstību
tās teritorijā. Lai stiprinātu Rīgas starptautisko konkurētspēju,
arī turpmāk tiks pievērsta uzmanība aktivitātēm, kas vērstas uz
starptautisku uzņēmēju piesaisti Rīgai – gan izmantojot jau esošo pieredzi, gan sadarbības iestrādes ar starptautiskām organizācijām, gan meklējot jaunas pilsētas popularizēšanas iespējas.
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

3.16.tabula

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

16.1.

Rīgas kredītreitings

MĒRVIENĪBA SĀKUMA VĒRTĪBA

Kredītreitinga
pakāpe

SAGAIDĀMĀ ATTĪS- SAGAIDĀMĀ
TĪBAS TENDENCE VĒRTĪBA 2020.G.

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

„Standard&Poor’s”
2012
BBB/Positive/A2

Paaugstinās

AA+

Kredītreitingu aģentūra „Standard&Poor’s”

1

„Moody’s”
2012
Baa3 Stable

Paaugstinās

Aa1

Kredītreitinga
aģentūra „Moody’s”

1

16.2.

Rīgas kopējās pievienotās vērtības īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā Latvijā

%

2011
48,69

Pieaug/saglabājas

50%

CSP

1

16.3.

IKP Rīgā uz vienu iedzīvotāju (faktiskajās cenās)

euro

2010
14515

Pieaug

Ne zemāk kā
ES vidējais

CSP

1

16.4.

Ārvalstu tiešās investīcijas

Milj. euro

2013
5023

Pieaug

8395

Lursoft

1

16.5.

Ekonomiski aktīvās tirgus statistikas
vienības uz 1000 iedzīvotājiem

Skaits uz
1000 iedz.

2011
85

Pieaug

CSP

1

16.6.

Ekonomiski aktīvās komercsabiedrības

Skaits tūkst.

16.7.

Nodarbinātības līmenis

%

16.8.

Reģistrētais bezdarba līmenis gada sākumā

16.9.

Pieaug

46,4

CSP

1

2012
60,3

Pieaug

75

CSP

1

%

2013
6,5

Samazinās

5

NVA

1

Rīgā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa bruto (euro)

euro

2012
778

Pieaug

1139

CSP

1

16.10.

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa
neto pret iztikas minimumu Latvijā

Reizes

2012
2,20

Pieaug

3

CSP

1

16.11.

Darba vietu skaita pieaugums
% pret iepriekšējo gadu

%

2011
1,9

Nesamazinās

>2

CSP

1

16.12.

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

Tūkst. euro

2010
28,32

Nesamazinās

CSP, RD PAD Stratēģiskās vadības
pārvaldes aprēķini

1

9
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Novērtējums

Rīga 2014.–2020.

Prioritātes un galvenie principi

Uzdevumi

• Rūpniecības nozares lomas palielināšanās pilsētas
ekonomikā

16.1. Paaugstināt motivāciju inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai

• Augstas pievienotās vērtības sekmēšana

16.2. Nodrošināt uzņēmējiem nepieciešamo informatīvo un
konsultatīvo atbalstu

• Jauno uzņēmumu atbalsts Rīgā
• Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts Rīgā
• Pastiprināt pašvaldības sadarbību ar augstskolām
• Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai degradētajos objektos un teritorijās
• Nozaru (transports, loģistika; radošās nozares – mode,
dizains, filmu industrija u.c., IKT nozare; elektrotehnikas
ražošana; ķīmiskā rūpniecība; metālizstrādājumu ražošana un mašīnbūve; profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi; izglītība) attīstības veicināšana starptautiskā mērogā

16.3. Sekmēt zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību
16.4. Nodrošināt pozitīvu Rīgas kā uzņēmējdarbības vietas
atpazīstamību vietējām un starptautiskām uzņēmēju
auditorijām
16.5. Sekmēt Rīgas potenciāli konkurētspējīgo nozaru
izaugsmi
16.6. Veidot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības uzsākšanai un nozīmīgu privāto investīciju piesaistei
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

RV17 Augoša daudzprofilu osta
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

x

xxx

xx

xx

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS

TRŪKUMI

•

Multifunkcionāla osta

•

Rīgas ostas kravu struktūrā lielākais īpatsvars ir oglēm

•

ES vārti uz Austrumu tirgiem

•

Ietekme uz vides kvalitāti blakus ostai esošajās dzīvojamās teritorijās

•

445 ha sauszemes teritorijas bez iespējām attīstīt jūras termināļus

•

Ostas attīstību ietekmē makroekonomiskā situācija NVS un Krievijā

•

Ostas rajoniem nav tiešas piekļuves pilsētas maģistrālajām ielām

Pašvaldības apņemšanās 2014.-2020.gada periodā
Rīgas osta pilsētai un visai Latvijai ir svarīgs transporta infrastruktūras elements gan attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem,
gan kravu transportēšanu. Rīgas ostas uzņēmumi, kas galvenokārt saistīti ar transporta nozari, veido nozīmīgu daļu pilsētas
ekonomikā. Rīgas brīvosta ir īpaša valsts atbalsta teritorija ar
atvieglotiem nodokļu nosacījumiem.
Rīgas pilsētas pašvaldība plāno, ka nākotnē ostas loma pilsētas
un visas valsts izaugsmē palielināsies, uzlabojot ārējo sasniedzamību un aktivizējot ekonomisko darbību. Ostas izaugsme tiks
sabalansēta ar pilsētas iedzīvotāju interesēm, un to nodrošinās
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pārdomāts uzņēmumu izvietojums, transporta plūsmu novirzīšana ārpus centra un kvalitatīvas vides uzturēšanas prasības.
Rīgas ostas izaugsme līdz ar divu citu valsts lielo ostu attīstību paredzēta arī NAP, plānojot, ka kravu apgrozījums trīs ostās
2020.g. salīdzinājumā ar 2011.g. gandrīz dubultosies.
Rīcības virziena sekmīgai īstenošanai būtiskas aktivitātes tiek
veiktas „RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība” ietvaros, nodrošinot labu un efektīvu sasaisti starp Rīgas brīvostu un citiem
nacionālajiem un starptautiskajiem (TEN–T) transporta infrastruktūras tīkliem.

Rīga 2014.–2020.

3.17.tabula

RV17 Augoša daudzprofilu osta – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

17.1.

Kravu apgrozījums Rīgas ostā

Milj. t.

2012
36,1

Pieaug

17.2.

Kuģu bruto tonnas vienība

GT, milj.

2012
47,7

17.3.

Rīgas ostas kravu apgrozījuma īpatsvars
kopējā Latvijas ostu kravu apgrozījumā

%

17.4.

Rīgas brīvostas teritorijā strādājošie uzņēmumi

17.5.

Rīgas brīvostas teritorijā strādājošie stividori

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

49

Rīgas brīvostas pārvalde

1

Pieaug

50

Rīgas brīvostas pārvalde

1

2012
49

Nesamazinās

50

Rīgas brīvostas pārvalde

1

Skaits

2012
88

Nesamazinās

88

Rīgas brīvostas pārvalde

1

Skaits

2012
33

Nesamazinās

33

Rīgas brīvostas pārvalde

1

Prioritātes un galvenie principi
• Ostas infrastruktūras attīstība
• Ostas tēla popularizēšana
• Apklāta ogļu pārkraušana
• Sadarbība starptautiskā mērogā ostas attīstībā un nodarbinātības veicināšanā

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

Uzdevumi
17.1. Paaugstināt kuģu ceļu un ar to saistītās infrastruktūras kapacitāti
17.2. Sekmēt ostas uzņēmumu attīstību
17.3. Sekmēt rūpniecības un loģistikas centru attīstību brīv
ostas teritorijā
17.4. Popularizēt Rīgas brīvostas iespējas starptautiskā
mērogā
17.5. Sadarboties ar pieostas apkaimēm
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

x

xxx

xx

xxx

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS

TRŪKUMI

•

Lielākā Baltijas valstu galvaspilsēta

•

Nepietiekama pilsētas atpazīstamība starptautiskā vidē

•

Attīstīta tūrisma infrastruktūra (viesnīcas, transports, ēdināšana u.c.)

•

Informatīvu norāžu trūkums pilsētā

•

Tūristu skaita (arī to, kas Rīgā pavada vairākas dienas) palielināšanās

•

Pilsētā nav liela kongresu centra

•

Augsta tūrisma produkta kvalitāte par samērīgu cenu

•

•

Laba pieredze starptautisku pasākumu organizēšanā

Viesmīlības un godīguma trūkums apkalpojošā sektorā (taksometri, restorāni, veikali u.tml.)

•

Rīgas vēsturiskais centrs (UNESCO)

•

Laba starptautiskā sasniedzamība

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā
Rīcības virziena galvenais mērķis ir veicināt tūrisma attīstību
pilsētā, dažādojot tūrisma piedāvājumu. Pašvaldības uzdevums
rīcības virziena ietvaros ir gan veicināt uzņēmējdarbību, gan
popularizēt tūrisma iespējas savā teritorijā. Tūrisma attīstības
veicināšanai ir izstrādāts zīmols „LIVE RĪGA” un tiek uzturēts
portāls www.liveriga.com. Veiksmīga tūrisma attīstība ir cieši
saistīta ar sekmīgi īstenotiem pasākumiem citu rīcības virzienu
ietvaros, piemēram, pilsētas starptautiskās sasniedzamības attīstību, pilsētvides kvalitāti, kultūras vidi un pasākumiem, sporta
pasākumiem, pilsētas tēlu, iedzīvotāju attieksmi u.tml. Sekmīgai
tūrisma attīstībai ir jābūt atbilstošai infrastruktūrai. Tūristu piesaisti veicina nacionāla mēroga kultūras un sporta būvju celtniecība, kas ir katras pilsētas un valsts prestiža objekts.
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Rīgas pilsētas pašvaldība turpinās attīstīt zīmolu „LIVE RĪGA”,
rīkojot apjomīgas reklāmas kampaņas mērķa valstīs, nodrošinot
dalību starptautiskās tūrisma izstādēs un konferenču, kongresu un korporatīvo pasākumu izstādēs, rīkojot tematiskos pasākumus ārvalstu medijiem, sagatavojot informatīvos materiālus
un suvenīrus, kā arī nodrošinot vismaz trīs tūrisma informācijas
centru darbību un regulāri atjaunojot portālu. Lielu devumu rīcības virziena attīstībai dos pasākumi, kas norisināsies 2014.gadā
Rīgā, kad pilsētai piešķirts EKG statuss.
Veicinot tūrisma nozares attīstību Rīgā, pašvaldība turpinās
sadarbību ar valsts institūcijām un privāto sektoru, slēdzot vienošanās par zīmola „LIVE RĪGA” izmantošanu. Sekmīgai rīcības

Rīga 2014.–2020.

virziena īstenošanai būtiska ir sadarbība ar vadošajiem tūrisma
nozares pārstāvjiem – Tūrisma attīstības valsts aģentūru, Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju –, Latvijas Viesnīcu
un restorānu asociāciju un lielākajām aviokompānijām.

organizēšanas vietas veidošanu, medicīnas tūrisma attīstību, Rīgā ienākušo kruīzu kuģu skaita palielināšanu, jaunu
darba vietu radīšanu, kā arī izvairīšanos no nevēlamajiem
tūristiem.

Nozares veiksmīgai attīstībai būtiski ir veicināt tūristu apjoma pieaugumu, tūrisma pakalpojumu dažādošanu, viesnīcu
noslogojuma palielinājumu, uzturēšanās laika pagarināšanu (t.sk. nakšņojumu skaita pieaugumu), Rīgas pilsētas kā
īso ceļojumu galamērķa atpazīstamības veicināšanu, Rīgas
pilsētas kā kongresa, konferenču un korporatīvo pasākumu

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

3.18.tabula

RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

18.1.

Tūrisma mītnēs apkalpoto cilvēku skaits

Skaits, milj.

2012
0,97

Pieaug

18.2.

Vairākdienu ārvalstu ceļotāji Rīgā

Skaits, milj.

2012
1,19

18.3.

Tūristu mītņu skaits Rīgā

Skaits

18.4.

Vidējais viesnīcu (numuru) noslogojums Rīgā

18.5.

Ceļojumu raksturojošo rādītāju Rīgā
vērtējuma „labi” īpatsvara pieaugums

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

1,3

CSP

1

Pieaug

1,65

CSP

1

2012
117

Pieaug

130

CSP

1

%

2011
46,5

Pieaug

65

CSP

1

%

2011
63,1

Pieaug

70

CSP

1

Prioritātes un galvenie principi
• Rīgas pilsētas kā kongresa, konferenču un korporatīvo
pasākumu organizēšanas vietas atpazīstamības un atbilstošas infrastruktūras veidošana
• Sadarbība starptautiskā mērogā, veicinot uzņēmēju attīstības iespējas

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

Uzdevumi
18.1. Veicināt tūrisma attīstību
18.2. Rīkot un atbalstīt starptautiskus pasākumus
18.3. Atbalstīt darījumu tūrisma (izstāžu, konferenču u.c.) infrastruktūras paplašināšanu
18.4. Veicināt kruīzu kuģu ienākšanu Rīgas ostā
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3.
3 . Rīcības
Rīcības virzieni
virzieni ilgtermiņa
ilgtermiņa mērķu
mērķu sasniegšanai
sasniegšanai

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

PILSĒTVIDE

STARPTAUTISKAIS MĒROGS

Prasmīga, nodrošināta
un aktīva sabiedrība

Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole

xxx

xx

xx

xx

Priekšrocības un trūkumi
PRIEKŠROCĪBAS
•

Rīga kā galvaspilsēta

•

Vēlētāju aktivitātes pieaugums pēdējās pašvaldību vēlēšanās

•

Ieviests vienas pieturas aģentūras princips dažādu pašvaldības pakalpojumu sniegšanā (Apmeklētāju pieņemšanas centrs, Rīgas klientu centrs)

•

Vienota, centralizēta IKT pārvaldība Rīgas pilsētas pašvaldībā

•

Piesardzīga finanšu politika, saistību vadības stratēģijas īstenošana

•

Dažādu mediju izmantošana informēšanas mērķiem un Rīgas reklamēšanai, tajā skaitā izmantojot profilus populārākajos sociālajos tīklos:
Facebook, Twitter, Youtube, Flickr un Foursquare

•

Regulāra sadarbība un komunikācija ar sabiedrību

•

Konsultatīvas padomes un darba grupas RD

•

Aktīva darbība Rīgas plānošanas reģionā, sadarbība ar valsts iestādēm,
uzņēmējiem, NVO u.c.

•

Rīgai ir izveidots plašs sadraudzības pilsētu tīkls, un pilsēta aktīvi līdzdarbojas starptautiskajās organizācijās

•

Rīgai ir laba pieredze liela mēroga/augsta līmeņa starptautisko konferenču rīkošanā

•

Iedzīvotāju pozitīva vērtējuma par pašvaldības darbību kopumā pārsvars
pār negatīvo vērtējumu, pozitīvā vērtējuma pieaugums (2012)
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TRŪKUMI
•

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

•

Atsevišķos gadījumos institūciju funkciju dublēšanās

•

Salīdzinoši liela birokrātija atsevišķās pašvaldības jomās – ilgstošs dokumentu saskaņošanas un ieviešanas process pašvaldībā

•

Korupcijas skandāli

•

Atsevišķos gadījumos pašvaldības organizatoriskās struktūras optimizācijas negatīva ietekme uz darba kvalitāti, kas darbinieku trūkuma vai nepietiekamas profesionalitātes dēļ ir pasliktinājusies

•

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

•

Nav vienoti sniegto pakalpojumu mērīšanas un institūciju darbības efektivitātes novērtēšanas kritēriji

•

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

•

Nepietiekama plānošanas sasaiste ar pašvaldības budžetu

•

Nepietiekamā kvalitātē un apjomā ir dažādu pašvaldības struktūrvienību
IKT materiāltehniskais nodrošinājums un infrastruktūra

•

Rīgā aktuāla ir patvaļīgā būvniecība, kuras apjomi nemazinās

•

Parakstītais sadarbības memorands starp pašvaldību un NVO netiek pilnībā
īstenots

•

Iedzīvotāju negatīva vērtējuma par iespēju ietekmēt pašvaldības lēmumus
pārsvars pār pozitīvo vērtējumu (2012)

•

Iedzīvotāju negatīva vērtējuma par iespēju piedalīties pilsētas attīstības
plānošanas pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos, izteikt savu
viedokli pārsvars pār pozitīvo vērtējumu (2012)

Rīga 2014.–2020.

PRIEKŠROCĪBAS

TRŪKUMI
•

Trūkst redzējuma par starptautiskās sadarbības prioritātēm

•

Slikti izmantots starptautiskās profesionālās pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses potenciāls

•

Nepietiekama profesionālā sadarbība ar Rīgas sadraudzības pilsētām

•

Rīgas pilsētas dalībai Eiropas pilsētu tematiskajos tīklos trūkst ilgtermiņa
redzējuma un budžeta

•

Grūti prognozējams iespējamais valsts atbalsts pašvaldībai svarīgu objektu
realizēšanā

Pašvaldības apņemšanās 2014.–2020.gada periodā
Rīcības virziena galvenais mērķis ir nodrošināt modernu, uz
klientu orientētu publisko pārvaldi, ņemot vērā iespēju un vajadzību daudzveidību. Moderna publiskā pārvalde ievēro labas
pārvaldības principus un to raksturo sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā un darbībā, atklātība un caurskatāmība,
profesionalitāte, elastība jeb spēja reaģēt uz mainīgajām sabiedrības vajadzībām, plaša IKT lietošana jeb e-pārvalde un sadarbība dažādos mērogos un līmeņos.
Rīgas pilsētas pašvaldība centīsies savus pakalpojumus regulāri
uzlabot un pilnveidot, sniedzot iedzīvotājiem un uzņēmējiem tos
pēc iespējas ērtākā un daudzveidīgākā veidā. Mūsdienās ērtība
un efektivitāte nav iedomājamas bez e-pārvaldes, tajā pašā laikā saglabājot un attīstot arī tradicionālos komunikācijas veidus,
tādējādi nodrošinot piekļuvi informācijai iedzīvotāju grupām, kuras nevar saņemt informāciju ar interneta vietņu palīdzību. Pašvaldība sekmēs iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbā ne
tikai normatīvajos aktos tieši paredzētos gadījumos sabiedriskajās apspriešanās, darba grupās un konsultatīvajās padomēs,
bet arī atbalstot un organizējot dažādas līdzdalības aktivitātes
pilsētas apkaimēs, kas veicinās gan pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem, gan sabiedrības grupu savstarpēju sadarbību. Vispusīga sabiedrības informēšana ir līdzdalības priekšnosacījums.
Pašvaldība pilnveidos informācijas kvalitāti un tās sniegšanas

kanālus, tajā skaitā izveidos jaunu pārskatāmāku pilsētas portālu. Tiks turpināts dialogs ar sabiedrību, dodot iespēju pašvaldībai izzināt dažādu grupu vajadzības un viedokli. Pašvaldība
pilnveidos jau esošos e-pakalpojumus un ieviesīs jaunus, veiks
sniegto pakalpojumu mārketingu, informējot klientus par saviem pakalpojumiem un to pilnveidošanu.
Tā kā pašvaldības darbinieku profesionalitāte un kompetence
ir pamats augstas kvalitātes pārvaldei, pašvaldība pievērsīs
vērību regulārai koordinētai darbinieku apmācībai un novērtēšanai. Izvērtējot pilsētas pārvaldes organizatorisko struktūru,
tiks meklēts optimālais risinājums. Lielāka vērība tiks pievērsta
lēmumiem par saimniecisko resursu izmantošanu. Rīgas pilsētai stratēģiski jānosaka nepieciešamība pēc vienotiem principiem izvērtēt jebkuru publisko investīciju ekonomisko atdevi un
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un labākajai
starptautiskajai praksei jāizstrādā pilsētas specifikai atbilstoša
rīcības (publisko investīciju) un pilsētvides attīstības projektu
ideju ekonomiskās atdeves novērtēšanas metodoloģija. Tāpat
tiks veicināta vienota izpratne par IKT attīstības mērķiem un uzdevumiem, sasaistītas plānojamās IKT investīcijas ar pašvaldības biznesa prioritātēm un vajadzībām.
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta politika 2014.-2020.gadā būs
vērsta uz budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas sabalansēšanu
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apstākļos, kad valsts nodokļu politikas dēļ līdz 2015.g. tiks būtiski samazināta pašvaldības galvenā ieņēmumu avota – IIN
bāze. Tikai IIN likmes samazināšanas dēļ vien pašvaldība zaudēs ap 20% no saviem potenciālajiem IIN ieņēmumiem. Pašvaldības iespējas budžeta izdevumu jomā šajā laikposmā būs
ierobežotas, īpaši attiecībā uz investīciju un attīstības izdevumiem. Iespējas attīstības projektu finansēšanā būs atkarīgas arī
no valsts īstenotās politikas pašvaldību aizņēmumu un saistību
uzņemšanās jomā, kur joprojām pastāv krīzes sākumā ieviestie pašvaldību aizņemšanās ierobežojumi. Budžeta plānošanas
jomā pašvaldībai jāvirzās uz vidēja termiņa (trīs gadu) budžeta
plānošanas un īstenošanas cikla ieviešanu saskaņoti ar valsts
virzību šajā jomā. Tas nodrošinātu lielāku pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu stabilitāti, kā arī ciešāku saistību ar
pilsētas stratēģiskajos dokumentos noteikto attīstības virzienu
īstenošanu. Laikposmā no 2016.g., stabilizējoties pašvaldības
ieņēmumu bāzei, pārejot uz vidēja termiņa (trīs gadu) budžeta
plānošanu un atgriežoties pie pirmskrīzes situācijas pašvaldības aizņemšanās jomā, pašvaldība varēs sekmīgāk īstenot sabalansētu budžeta politiku, vienlaikus nodrošinot arī attīstības

projektu īstenošanas finansēšanu. Laikā no 2014.g. līdz 2020.g.
Rīgas pilsētas pašvaldībai aktīvāk jāpievēršas budžeta ieņēmumu bāzes paplašināšanai, ieviešot jaunus ieņēmumu avotus.
Valsts noteiktās pašvaldību saistību uzņemšanās politikas ietvaros pašvaldībai jāizskata iespēja paplašināt finanšu resursu
piesaistes veidus, t.sk. pašvaldības vērtspapīru un citas finanšu
resursu piesaistes formas.
Viena no būtiskām rīcības virziena sastāvdaļām ir sadarbība –
sadarbība starp pašvaldību un sabiedrību – iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmumiem, sadarbība starp pilsētas sabiedrības
grupām, sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām, ar citām pašvaldībām Rīgas plānošanas reģionā un visā valstī, sadarbība starp
pilsētu un valsts institūcijām un arī starptautiskā sadarbība.
Pašvaldības sadarbība tiks vērsta uz savstarpējo attiecību nostiprināšanu un attīstību starp vietējām pārvaldes institūcijām
un ārvalstu valsts un pašvaldību institūcijām, sadraudzības pilsētu pārvaldes institūcijām un pilsētu tīkliem, zinātnes un pētniecības institūcijām, kā arī NVO. Pašvaldība arī aktīvi darbosies
dažādos projektos un pasākumos, kas sekmēs pilsētas izaugsmi un starptautisko konkurētspēju.

3.19.tabula

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība – sagaidāmie rezultāti
NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

19.1.

Budžeta ieņēmumu un izdevumu starpība (deficīts)

Milj. euro

2012
18,21

Pakāpeniska bezdeficīta
budžeta sasniegšana

19.2.

Pašvaldības administratīvie
izdevumi uz vienu iedzīvotāju

euro

2012
14,23

19.3.

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

Īpatsvars, %

2011
4,8

100

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

0 (sabalansēts
budžets)

RD FD

1

Pieaug
(pieaugums ne augstāks par inflāciju)

31,3

RD FD

1

Nepārsniedz 7

<7

Aprēķini pēc Valsts
kases datiem

1

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

Rīga 2014.–2020.

NR.
P.K.

RĀDĪTĀJS

MĒRVIENĪBA

SĀKUMA
VĒRTĪBA

19.4.

Rīgas pilsētas pašvaldības tiešā parāda dinamika, milj. euro

Milj. euro

2012
153,67

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

SAGAIDĀMĀ ATTĪSTĪBAS SAGAIDĀMĀ
TENDENCE
VĒRTĪBA 2020.G.

DATU AVOTS

UZRAUDZĪBAS
PERIODS (GADI)

Stabilizācija vai pieaugums,
samazinoties kopējam
parādsaistību apjomam

~199,2

RD FD

1

Skaits

2013
27*/230
*- ~ puse ir 3.,
4. un 5.līmeņa
e-pakalpojumi

Pieaug

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

KAVIS

1

e-riga.lv

1

19.6.

Iedzīvotāju, kas izmanto e-pakalpojumus, skaits

Skaits

2011
~ 125 000

2016
~ 200 000

~ 200 000

19.7.

Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu kopumā

Pozitīvo atbilžu
īpatsvars kopējā
atbilžu skaitā

2012
69,1

Pieaug

75

Regulāra vienotā ne retāk kā reizi
socioloģiskā aptauja
2 gados

19.8.

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

Pozitīvs vērtējums, %

2012
47,1

Pieaug

60

Regulāra vienotā ne retāk kā reizi
socioloģiskā aptauja
2 gados

19.9.

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

Pozitīvs vērtējums, %

2012
30,9

Pieaug pozitīvs vērtējums

60

Regulāra vienotā ne retāk kā reizi
socioloģiskā aptauja
2 gados

19.10.

Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās

%

2013
55,6

Palielinās

70

CVK

vismaz 4

19.11.

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

Skaits

2012
17

Palielinās

19

RD ĀP

1

19.12.

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

Skaits

2012
29
18

Pieaug

30
20

RD ĀP

1

19.13.

Uzņemtās ārvalstu delegācijas

Skaits

2012
50 (vidēji gadā)

Nesamazinās

50 (vidēji gadā)

RD ĀP

1

19.14.

Rīgas vadības pārstāvju oficiālās ārvalstu vizītes

Skaits

2012
200 (vidēji
gadā)

Nesamazinās

200 (vidēji gadā)

RD ĀP

1
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Prioritātes un galvenie principi
• Palielināt iedzīvotāju līdzdalības iespējas pašvaldības
darbā

——

„RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide” (kultūras pakalpojuma nodrošināšanā)

• Sniedzot informāciju par pašvaldību, izmantot plašu informācijas kanālu klāstu

——

„RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas” (sporta jomā)

——

„RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība” (Rīgas
starptautiskās sasniedzamības nodrošināšanā –
t.sk. „Rail Baltica”, starptautiskā lidosta „Rīga” u.c.)

——

„PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un
organizācija” (veloceliņu, stāvparku, sabiedriskā
transporta jautājumos)

——

„RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana” (elektroapgādes, gāzes apgādes,
ūdenssaimniecības pakalpojumu – t.sk. notekūdeņu apsaimniekošanā – nodrošināšanā)

——

„RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana” (kapsētu nodrošināšanā)

——

„RV15 Augsta vides kvalitāte” (piejūras telpas attīstībā un rekreācijas iespēju īstenošanā)

——

„PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta
ekonomiskā attīstība” (uzņēmējdarbība attīstībā
un nodarbinātības veicināšanā)

——

„RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums” (kopīgu
tūrisma piedāvājumu nodrošināšanā)

• Sabalansēts budžets
• Sabiedrības līdzdalības sekmēšana pašvaldības darbībā
ietver arī līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā
• Stiprināt esošo sadarbību ar sadarbības pilsētām, nevis
paplašināt sadarbības pilsētu skaitu
• Jāizvērtē ne tikai lielās pilsētas sadarbības un sadraudzības veidošanai, bet arī tuvākās pilsētas Ziemeļu reģionā,
kurās ir līdzīgas problēmas
• Pašvaldības institūciju sadarbības paplašināšana un
intensificēšana
• Nodrošināt korporatīvās un sociālās atbildības principu
ieviešanu pašvaldības iestāžu, struktūrvienību, kapitālsabiedrību u.c. pārvaldībā
• Aktīvi piedalīties dažādu līmeņu un mērogu lietderīgā sadarbībā. Rīgas tematiskā sadarbība ar citām pašvaldībām
(3.13.attēls) ietverta vairākos rīcības virzienos:
——
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„PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība” (izglītības pakalpojuma nodrošināšanā)

Rīga 2014.–2020.

3.13.attēls

Rīgas pilsētas pašvaldības galvenie sadarbības virzieni ar citām pašvaldībām
APZĪMĒJUMI

piejūras telpa, rekreācija

reģionālais izglītības centrs

SAULKRASTI

Rīgas meži

reģionālais kultūras centrs

rekreācija, kultūra

reģionālais veselības aprūpes centrs

Jaunciema kapu paplašināšana
SIGULDA

sabiedriskais transports
veloceliņi
Rail Baltica

CARNIKAVA

Ziemeļu transporta koridors
P&R

transportmijas sistēma
notekūdeņu apsaimniekošana
atkritumu poligons "Getliņi"

Notekūdeņu attīrīšanas
stacija
"DAUGAVGRĪVA"

industriālie centri, darbavietas
P&R

ikdienas svārstmigrācija

P&R
P&R
P&R

P&R

P&R

P&R

OGRE

OLAINE
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Uzdevumi
19.1. Nepārtraukti pilnveidot pašvaldības sniegtos pakalpojumus un veiktās funkcijas

19.7. Nodrošināt regulāru dialogu ar sabiedrību un sekmēt sabiedrības līdzdalību pašvaldības darbībā

19.2. Nodrošināt efektīvu, centralizētu IKT atbalsta funkciju
pašvaldībā

19.8. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un apkaimju iedzīvotāju teritoriālajām organizācijām

19.3. Pilnveidot pašvaldības organizatorisko struktūru un
procesus

19.9. Nodrošināt regulāru sadarbību ar valsts institūcijām
un citām pašvaldībām

19.4. Nodrošināt pilsētas teritoriju racionālu un ilgtspējīgas
attīstības principiem atbilstošu izmantošanu

19.10. Veicināt daudzpusēju
sadarbību

19.5. Sniegt korektu, pārskatāmu un aktuālu informāciju par
pašvaldību un katru tās institūciju

19.11. Veicināt Rīgas pilsētas starptautisko atpazīstamību

19.6. Nodrošināt pašvaldības finanšu caurskatāmību un izskaidrošanu sabiedrībai
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pašvaldības

starptautisko

105

4. NODAĻA

STRATĒĢIJAS UN ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA
UN UZRAUDZĪBA
Stratēģijas uzraudzības sistēma
Stratēģijas un Attīstības programmas izpildes uzraudzības īstenošana tiek veikta atbilstoši RD 09.11.2010. iekšējiem noteikumiem Nr.5 „Kārtība, kādā tiek īstenota Rīgas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas un Rīgas attīstības programmas izpildes
uzraudzība”.
Šie iekšējie noteikumi nosaka vispārējo kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek nodrošināta SUS īstenošana un Pārskata sagatavošana, kā arī informācijas aprite starp Rīgas pilsētas
pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm. Par SUS īstenošanu
ir atbildīgs RD PAD.
Nodrošinot SUS darbību, tiek ievērots vienkāršības princips, uzraudzības sistēmas pakāpeniskas attīstības un pilnveidošanas
princips un visaptveroša vērtējuma princips.
SUS funkcijas ir novērtēt un uzraudzīt stratēģisko mērķu, rīcības
virzienu, uzdevumu un pasākumu īstenošanu, kā arī sagatavot
Pārskatu par Stratēģijas īstenošanu. Minēto funkciju veikšanai
noteikti šādi uzdevumi:

——

noteikt pārmaiņas pilsētas sociālajā, ekonomiskajā un
vides situācijā;

——

noteikt, vai Stratēģija tiek īstenota atbilstoši plānotajām darbībām;

——

demonstrēt pašvaldības darbības progresu un sa
sniegumus;

——

nodrošināt ar informāciju sabiedrību, politiķus un citas
ieinteresētās puses;

——

identificēt jaunas problēmas un iespējas, kurām veltīt
tālāko izpēti un darbības;

——

sniegt pamatotus priekšlikumus Stratēģijas aktualizācijai;

——

sekmēt Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību koordinētu darbību;

——

nodrošināt pilsētas attīstības novērtēšanas iespējas.
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Pārskats
Tiek sagatavoti divu veidu pārskati. Ikgadēji tiek sagatavots vienkāršots ikgadējais pārskats par pašvaldībā paveikto un reizi četros
gados, pirms pašvaldību vēlēšanām, tiek sagatavots plašāks pārskats.
Ikgadējā pārskatā ietver rīcības virzienu progresa novērtējumu – pārskata gadā paveikto katra rīcības virziena ietvaros un ilgtermiņa
mērķu virzības novērtējumu.
Rīcības virzienu progresa novērtējums ietver:
1.

Rīcības virziena uzdevumu ietvaros veikto pasākumu, t.sk. projektu novērtējumu
Uzdevumu vērtējumi tiek apkopoti, aprakstīti un iekļauti rīcības virziena progresa novērtējumā. Tādējādi tiek identificēti
uzdevumi, kuri tiek pildīti sekmīgāk un kuru izpilde būtu jāveicina.

2.

Rīcības virziena indikatoru novērtējumu

Rīcības virziena ietvaros papildus tiks vērtēti indikatori, kas balstās uz statistikas rādītājiem, iedzīvotāju aptaujām un pētījumiem,
jo progresu Rīgas pilsētas pašvaldības rīcības virzienu sasniegšanā būtiski var ietekmēt arī citas puses, kas aktīvi darbojas pilsētā:
valsts institūcijas, privātais sektors (iedzīvotāji, uzņēmēji, dažādas organizācijas), kā arī starptautiskā situācija un notikumi.
Balstoties uz katra indikatora nozīmīguma īpatsvaru, tiks veikti integrēti skaitliski aprēķini. Rezultātā tiks iegūts rīcības virziena indikatoru novērtējums.

Ilgtermiņa mērķu virzības novērtējums
Balstoties uz katra rīcības virziena progresa novērtējumu un rīcības virziena ietekmi uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu (skat. 6.1.attēlu),
tiks novērtēts ilgtermiņa mērķu progress.
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6.1.attēls

Rīcības virzienu ietekme uz ilgtermiņa mērķiem
RĪCĪBAS VIRZIENI
Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība

RV2

Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam

RV3

Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide

RV4

Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm

RV5

Daudzveidīgas sporta iespējas

RV6

Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe

RV7

Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma

RV8

Sabiedriskā kārtība un drošība

RV9

Kvalitatīva dzīvesvide un pieejams mājoklis

RV10

Ērta starptautiskā sasniedzamība

PRV11

Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija

RV12

Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana

RV13

Plaša energoefektivitātes īstenošana

RV14

Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana

RV15

Laba vides kvalitāte

PRV16

Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte

RV17

Augoša daudzprofilu osta

RV18

Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums

RV19

Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība

IETEKME*

*(jo intensīvāka krāsa, jo lielāka ietekme

PRV1

Sabiedrība

Ekonomika

Pilsētvide

Starptautisks mērogs

Sagatavotais Pārskats tiek iesniegts RD komitejām, RD iestādēm un struktūrvienībām informācijai pirms nākamā gada budžeta plānošanas. Pārskats publiskajai pieejai tiek ievietots SUS interneta vietnē www.sus.lv.
Plašākajā pārskatā, kas tiek sagatavots reizi četros gados pirms pašvaldību vēlēšanām, ikgadējā pārskata saturu papildina ar vispārēju apskatu par pēdējo četru gadu laikā paveikto un nozaru ekspertu vērtējumu par padarīto un ieteicamajiem attīstības virzieniem.
Lai novērtētu, vai attīstība visā pilsētā notiek līdzsvaroti, reizi četros gados tiek veikts pētījums „Pilsētvides attīstību raksturojošo
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības Rīgas 58 apkaimēs novērtējums”, pamatojoties uz 2011.gadā sagatavoto metodoloģisko ietvaru „Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības novērtēšanas metodoloģija Rīgas apkaimju līmenī”.
Pētījums kā pilsētas telpiskās analīzes materiāls sniedz detalizētu informāciju par dažādiem pakalpojumiem, to pieejamību, kvalitāti,
apkalpes rādiusu u.c., kā arī ļauj novērtēt esošo situāciju un izmaiņas salīdzinājumā ar 2012.gadu, kad tika veikts pirmais šāda veida
pētījums.
Pārskatu sagatavošana attēlota 6.2.attēlā.
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6.2.attēls

Ikgadējo pārskatu par Stratēģijas un Attīstības programmas ieviešanu sagatavošana

lndikatoru
novērtējums

Uzdevumu ietvaros
veikto pasākumu
novērtējums

Rīcības
virzienu progresa
novērtējums

llgtermiņa
mērķu virzības
novērtējums

Ikgadējs pārskats

Pētījums

Eksperti

Vispārējs apskats

Ikgadējs pārskats

SUS Pārskatiem ir informatīvs raksturs, kas ļauj jebkuram interesentam iepazīties ar pilsētā paveikto pārskata gada ietvaros.
Lai veiksmīgāk nodrošinātu SUS darbību, ir izstrādāta un tiek
uzturēta mājaslapa www.sus.lv, kur atrodama daudz plašāka
informācija nekā Pārskatos. Datubāzē ir apkopoti statistiskie

Plašāks pārskats
(reizi 4 gados)

dati par Rīgu, pētījumi, ko ir veikusi Rīgas pilsētas pašvaldība, stratēģisko mērķu izpilde un cita informācija, kas sniedz
iespēju operatīvi aplūkot, analizēt un prezentēt jaunākos datus par Rīgas pilsētā notiekošajiem sociālekonomiskajiem
procesiem.

SUS pilnveidošana
Pamatojoties uz Stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmas jaunajam plānošanas termiņam izstrādi, izmaiņas nepieciešams
veikt arī SUS.
Atbilstoši LR normatīvajiem aktiem Stratēģija ietver telpisko attīstības perspektīvu, tādējādi tiks veikts arī pilsētas telpiskās attīstības politikas monitorings SUS ietvaros.
Sagatavoti iekšējie noteikumi „Rīgas pilsētas pašvaldības politikas plānošanas dokumentu saskaņošanas un reģistrēšanas kārtība”,
kas nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības politikas plānošanas dokumentu hierarhiju, izstrādāšanas, apstiprināšanas, aktualizācijas un
spēka zaudēšanas kārtību, kā arī darbības termiņus un izpildes uzraudzības kārtību. Tādā veidā tiks panākta kopīgo pilsētas ilgtermiņa prioritāšu un mērķu integrēšana atsevišķu nozaru attīstības plānošanas dokumentos.
Domes priekšsēdētājs
N.Ušakovs
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IZMANTOTĀ LITERATŪRA,
DATU AVOTI
RD struktūrvienību sniegtā informācija:
——

nodibinājums „Rīga 2014”;

——

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija;

——

nodibinājums „Rīgas Tūrisma attīstības birojs”;

——

Rīgas pašvaldības policija;

——

RD Apmeklētāju pieņemšanas centrs;

——

Rīgas pilsētas būvvalde;

——

RD Ārlietu pārvalde;

——

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija;

——

RD Finanšu departaments;

——

RP SIA „Rīgas satiksme”;

——

RD Informācijas tehnoloģiju centrs;

——

RPA „Rīgas enerģētikas aģentūra”;

——

RD Īpašuma departaments;

——

RPA „Rīgas gaisma”;

——

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments;

——

RPA „Rīgas pieminekļu aģentūra”;

——

RD Labklājības departaments;

——

SIA „Rīgas meži”;

——

RD Mājokļu un vides departaments;

——

SIA „Rīgas nami”;

——

RD Satiksmes departaments;

——

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”;

——

Rīgas Austrumu izpilddirekcija;

——

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”;

——

Rīgas brīvostas pārvalde;

——

SIA „Rīgas ūdens”.
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