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IEVADS
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) un Rīgas attīstības
programma 2014.-2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma) ir Rīgas pašvaldības attīstības
plānošanas dokumenti, kas tika apstiprināti 2014.gada 27.maijā ar Rīgas domes lēmumu Nr.1173.
Stratēģiju un Attīstības programmu izstrādātāja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar citām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām. Izstrādes laikā veikti vairāki pētījumi, organizētas tikšanās ar valsts pārvaldes organizācijām, ar nevalstiskajām organizācijām un ar iedzīvotājiem.
Publiskās apspriešanas laikā no fiziskām un juridiskām personām saņemti vairāk nekā 900 priekšlikumi.
Izstrādājot Stratēģiju un Attīstības programmu, tika ņemti vērā valsts plānošanas dokumenti –
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Nacionālais attīstības plāns 2014.–
2020. gadam, Eiropas Savienības un Baltijas jūras reģiona nākotnes nostādnes, kā arī Rīgas
plānošanas reģiona stratēģiskie dokumenti.
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Ievads

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 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

2014

2020

2030

1. attēls

Stratēģijā ietverts pilsētas nākotnes redzējums līdz 2030.gadam, savukārt Attīstības programma ir
pašvaldības rīcības dokuments septiņu gadu periodam. Abi dokumenti ir apjomīgi, tamdēļ galvenie
attīstības virzieni apkopoti Stratēģijas un Attīstības programmas kopsavilkumā.
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RĪGAS VIZĪTKARTE
PILSĒTAS
DIBINĀŠANAS GADS

PILSĒTAS
TERITORIĀLAIS DALĪJUMS

6 rajoni un

priekšpilsētas

3 izpilddirekcijas
58 apkaimes
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Rīgas pilsētas vizītkarte

IEDZĪVOTĀJU SKAITS

643,62 tūkstoši

IEKŠZEMES KOPPRODUKTS

9 671,5 milj. euro

1

STUDENTU SKAITS

45,3% Latvieši

77,3 tūkstoši

Baltkrievi

1,9%
Poļi

1
2

CSP dati, 2013
CSP dati, 2013
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PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
LĒMĒJINSTITŪCIJA

38,6% Krievi

4,1%

3

Rīgas dome –

60 deputāti

3,6%
Ukraiņi

6,5%

Citas tautības 2
3
4

CSP dati, 2010
IZM dati, 2011./ 2012. ak .g.
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Rīgas pilsētas vizītkarte

RĪGAS NOZĪME LATVIJAS
TAUTSAIMNIECĪBĀ

PILSĒTAS GALVENĀS
EKONOMIKAS NOZARES

(pilsētas īpatsvars kopējā apjomā valstī, %)

(nozares īpatsvars pilsētas kopējā
pievienotajā vērtībā, %) 5

Finanses un apdrošināšana

32

Iedzīvotāju skaits

Strādājošo īpatsvars
Rīgā pamatdarbā
Komercsabiedrību un
individuālo komersantu skaits
Pievienotā vērtība

Būvniecība

61
55
53

Informācijas un
komunikācijas
pakalpojumi

77

Ārvalstu tiešās investīcijas
Nefinanšu investīcijas

46

Operācijas ar
nekustamo
īpašumu

6,0

5,3

Tirdzniecība

19,0

7,2
8,4

Profesionālie,
tehniskie, zinātniskie
pakalpojumi

14,3
9,7

Transports
un loģistika

9,8
Rūpniecība

RĪGAS VĒSTURISKAIS CENTRS
ir iekļauts UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā

RĪGAS PLATĪBA

304,05 km

2

PLATĪBA

438,3 ha

Zaļo
un zilo
teritoriju
īpatsvars

39 %

Kopš
1997.gada

AIZSARDZĪBAS ZONA

1574,2 ha

5

Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats, 2012 (novērtējums)
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1. NODAĻA

RĪGAS ILGTSPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
LĪDZ 2030.GADAM
Stratēģija ir Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, telpiskās attīstības perspektīva
un attīstības prioritātes.

1.1. Pilsētas stratēģiskais redzējums
Rīgas pilsētas pašvaldības misija
Rīgas pilsētas pašvaldības misija ir:
godprātīgi un profesionāli kalpot pilsētas iedzīvotājiem, pastāvīgi un efektīvi pildot gan tiesību aktos noteiktās, gan brīvprātīgās funkcijas, racionāli, harmoniski un lietderīgi izmantojot pašvaldības resursus,
lai, ētiski sadarbojoties ar Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, nodrošinātu augstu dzīves kvalitāti un veicinātu
rīdzinieku personīgo izaugsmi.
Rīgas pilsētas pašvaldības misiju Latvijas mērogā izsaka arī tās galvaspilsētas statuss un nozīmīgā
vieta visas valsts tautsaimniecībā:
Rīga – Latvijas valsts galvaspilsēta un Latvijas vārda nesēja pasaulē.
Rīga – Latvijas dzinējspēks.

Rīgas pilsētas attīstības moto un balsti
Domājot par nākotni, Rīgas pilsētas pašvaldība balstās uz jau iepriekš noteikto moto:
Rīga – iespēju pilsēta.
Tas nozīmē,
ka pašvaldība rada šeit dzīvojošajiem, strādājošajiem, tiem, kas mācās un studē, tiem, kas atbraukuši
atpūsties vai darīšanās, daudzveidīgas iespējas īstenot nepārtrauktu izaugsmi, radot un piepildot savas
idejas un sapņus, kas nav pretrunā ar sabiedrības interesēm,
un
indivīdi izmanto šīs sniegtās iespējas un aktīvi līdzdarbojas to pilnveidošanā un attīstībā.
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Rīgas pilsētas pašvaldības virsuzdevums ir pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana. Demokrātiskā sabiedrībā dzīves kvalitātes izaugsme pamatojas uz iespējām, kuras izmantojot cilvēks paša
spēkiem cenšas sasniegt sev vēlamo dzīves kvalitātes līmeni.
Rīgas pilsētas pašvaldība, veidojot harmonisku, ērtu un drošu vidi dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai,
palīdzot cilvēkiem izglītoties un integrēties sabiedrībā un veicinot gan tradicionālās, gan radošās uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu radīšanu, piedāvā rīdziniekam dažādas iespējas piepildīt
savas vēlmes un realizēt sevi, ciktāl tas nav pretrunā ar sabiedrības interesēm.
Rīgas pilsētas attīstības balsti ir sabiedrība, ekonomika, pilsētvide, kam pa vidu, krustpunktā, ir pilsētas
iedzīvotājs – rīdzinieks (2.attēls).
Rīgas turpmākās attīstības pamatā ir līdzsvarota šo trīs balstu mijiedarbība, kas ir galvenais pilsētas
sekmīgas attīstības un tātad arī rīdzinieku augsta dzīves kvalitātes līmeņa priekšnoteikums.

Pilsētas attīstības balsti

SABIEDRĪBA

Iespēja izglītoties,
attīstīties, atrast sevi,
būt piederīgam

PILSĒTVIDE
Iespēja dzīvot
ērtā, drošā un
veselīgā vidē

Rīdzinieki

EKONOMIKA

Iespēja gūt ienākumus,
uzturēt sevi un savu
ģimeni, sociālās
sistēmas pamats

2. attēls

Sabiedrība, kuru pamatā veido iedzīvotāji, ir pašvaldības pamatelements, un tā ir galvenā pašvaldības
darbības mērķa grupa jeb „klients”. Taču sabiedrības jeb cilvēkkapitāla kvalitāte – prasmes, zināšanas,
veselība, aktivitāte – ir arī viens no galvenajiem ekonomikas attīstību sekmējošiem faktoriem.
Ekonomika ir publisko un individuālo ienākumu pamats, kas indivīdam dod iespēju uzturēt sevi, savu
ģimeni, kas sabiedrībai kopumā nodrošina publisko pakalpojumu sniegšanu un publiskās infrastruktūras
uzturēšanu un attīstību. Ekonomikas galvenais dzinējs ir uzņēmējdarbība, bet pašvaldības sūtība ekonomikas attīstībā – uzņēmējdarbības sekmēšana, tai skaitā kopā ar valsti veidojot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un veicinot inovatīvu tehnisko risinājumu ieviešanu.
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Pilsētvide kā fiziska un mentāla telpa, kuru veido pilsētas apbūves, dabas vides, transporta un cita veida
infrastruktūras, kā arī daudzveidīgu sociālo procesu kopums tās funkcionālajā un vizuālajā izpausmē
veido dzīves vidi, darba un darījumu vidi, izglītības un atpūtas vidi. Tieši ar pilsētvides plānošanu pašvaldība pamatā nodrošina ilgtspējīgas attīstības principa ievērošanu jeb līdzsvaru starp ekonomiskajiem,
sociālajiem un dabas vides aspektiem.
Prasmīga un aktīva sabiedrība ir ekonomikas attīstības virzītāja. Augoša, attīstīta ekonomika ir sabiedrības labklājības un sociālās sistēmas pamats. Attīstīta ekonomika ir pilsētvides pilnveidošanas resursu
avots. Ērta, droša un pievilcīga pilsētvide ir būtisks iedzīvotāju, uzņēmumu, organizāciju un apmeklētāju
piesaistes faktors.

Rīgas attīstības vīzija
Rīga 2030.gadā…
ir starptautiski atpazīstama Ziemeļeiropas metropole. Rīgas pilntiesīgu piederību Ziemeļeiropas metropoļu saimei pamato dzīves kvalitāte pilsētā, inovatīva ekonomika, vieda un resursus taupoša saimniekošana un moderna pārvalde ar aktīvu iedzīvotāju līdzdalību.
Rīga ir kompakta pilsēta. Rīga ir pazīstama ar tai vien piemītošu atmosfēru, arhitektūru, kultūrvidi, pilsētas ritmu un radošiem cilvēkiem. Pilsēta ērti iekļaujas starptautiskajos transporta tīklos. Vienota Rīgas
metropoles areāla ekonomika ir labklājības pamats visa areāla iedzīvotājiem, kā arī tā sniedz būtisku
pienesumu visas valsts attīstībai. Lai arī pilsētas iedzīvotāju kompetence – zināšanas, prasmes, aktivitāte – ir visattīstītāko valstu līmenī un kā pašsaprotamu dzīves elementu viņi pieņēmuši mobilitāti,
rīdzinieki mīl savu pilsētu un jūtas tai piederīgi, jo pilsētas pašvaldības galvenā vērtība ir iedzīvotājs, un
to pašvaldība apliecina savā darbībā. Iedzīvotāju skaits pilsētā palielinās.
Pilsēta virzīsies, lai 2030.gadā tā būtu:
Kompakta, resursus taupoša un vieda
Multikulturāla un toleranta
Gājējiem, velosipēdistiem un sabiedriskajam transportam draudzīga
Ar modernu, uz klientiem orientētu pārvaldi
Ar labu sadarbību aglomerācijā
Ar dažādu, pieejamu un kvalitatīvu mājokli
Ar izcilu kultūrvidi un pilsētnieku radošumu
Ar vitālām apkaimēm un saglabātu kultūrainavu
Ar daudzveidīgām un kvalitatīvām dabas teritorijām, zaļiem koridoriem un pieejamām ūdensmalām
Ar pārdomātu industriālo politiku
Ar veiksmīgu un vides kvalitātei atbilstošu ostu
Piepildot šo vīziju, Rīga kļūs par pilntiesīgu Ziemeļeiropas metropoli.
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Ilgtermiņa attīstības mērķi
Rīgas pilsētas pašvaldība izvirza šādus četrus 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

Rīgas ilgtermiņa attīstības mērķi

SABIEDRĪBA
Prasmīga,
nodrošināta
un aktīva sabiedrība

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un
iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportētspējīga
ekonomika

RĪGA – starptautiski atpazīstama,
nozīmīga un konkurētspejīga
Ziemeļeiropas metropole

3. attēls

Visi ilgtermiņa attīstības mērķi ir savstarpēji viens otru ietekmējoši un saistīti ar vienu no lielākajiem
pašvaldības izaicinājumiem – panākt pilsētas iedzīvotāju skaita krituma apstādināšanu un iedzīvotāju
skaita palielināšanās sākumu, paaugstinot dzīves kvalitāti pilsētā ar plašām nodarbošanās iespējām, ar
dažādām grupām atbilstošu mājokļu piedāvājumu, ar kvalitatīviem un daudzveidīgiem pakalpojumiem,
ar interesantu sociālo dzīvi un ērtu pilsētvidi.
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1.2. Teritorijas specializācija
Reģionālā mērogā
Rīgas kā reģionālā mēroga centra specializācija pamatā saistīta ar Rīgas aglomerācijas iedzīvotāju ikdienas svārstmigrāciju uz metropoli.

Rīga reģionālā mērogā

Rīgas
jūras
līcis

RĪGA

APZĪMĒJUMI
Rīga
Rīgas aglomerācija

Novadi

Rīgas plānošanas reģions

Valsts robeža

4. attēls

Reģionālā mērogā Rīga ir ekonomiskais, vispārējās un interešu izglītības, kultūras un unikālas pilsētvides, veselības aprūpes, kā arī iepirkšanās, brīvā laika pavadīšanas un dažādu pakalpojumu centrs.
Visas Rīgas aglomerācijas attīstības priekšnoteikums ir cieša un konstruktīva pašvaldību sadarbība.
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Nacionālā mērogā
Nacionālā mērogā Rīgas specializāciju pamatā nosaka Rīgas kā galvaspilsētas statuss (šeit atrodas galvenās valsts varas un pārvaldes institūcijas, ārvalstu vēstniecības un dažādu organizāciju pārstāvniecības), valsts lielāko augstākās izglītības un kultūras iestāžu atrašanās Rīgā, kā arī transporta infrastruktūra, kas vieno Rīgu ar citām pasaules daļām (lidosta, dzelzceļa stacija, pasažieru osta, starptautiskā
autoosta).

Rīga nacionālā mērogā

5. attēls

Nacionālā mērogā Rīga ir administratīvais, kultūras, augstākās izglītības un zinātnes centrs. Rīga ir galvenie valsts vārti Latvijas sakariem ar visu pasauli.
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Starptautiskā mērogā
Starptautiskā mērogā Rīgas specializācijas pamatojumu veido:
—

ģeogrāfiskais novietojums – atrašanās rietumu–austrumu un ziemeļu–dienvidu transporta
koridoros, atrašanās pie Baltijas jūras;

—

kultūrvide un ar to saistītais tūrisms un radošās industrijas nozares;

—

prioritārās eksportspējīgās nozares6.

Rīga starptautiskā mērogā

6. attēls

Attiecīgi nozares, kas veido uz starptautisko mērogu vērstu Rīgas specializāciju, ir:

6

—

osta, transports, loģistika;

—

kultūra, tūrisms;

—

radošās nozares – mode, dizains, filmu industrija, arhitektūra u.c.;

—

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (turpmāk – IKT) nozare;

—

elektrotehnikas ražošana;

—

ķīmiskā rūpniecība;

—

metālizstrādājumu ražošana un mašīnbūve;

—

profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi;

—

izglītība.

Rīgas ekonomikas nozaru izvērtējums pilsētas konkurētspējas paaugstināšanai, pētījums, SIA „Baltijas konsultācijas”, Rīga, 2010.

17

1. Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

1.3. Telpiskās attīstības perspektīva
Primāri Rīgas pilsētas telpiskā attīstība tiek plānota pēc kompaktas pilsētas attīstības modeļa, pēc iespējas efektīvāk izmantojot esošos jau apbūvēto un/vai pilsētas centram piegulošo teritoriju resursus.
Tai pašā laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta apkaimēm un to funkcionālajiem centriem.
Rīgas pilsētas telpiskās attīstības perspektīva strukturēta septiņās tematiskās daļās:
1.

Apdzīvojuma telpiskā struktūra

2.

Transporta infrastruktūra

3.

Inženierinfrastruktūra

4.

Dabas teritoriju telpiskā struktūra

5.

Nozīmīgas Rīgas vēsturiskās, kultūras un ainavu telpas

6.

Prioritārās attīstības teritorijas

7.

Nozīmīgi telpiskās struktūras elementi

Apdzīvojuma telpiskā struktūra
Telpiski Rīgas apdzīvojuma struktūra ir izteikti koncentriska un atspoguļo vēsturisko pilsētas evolūciju.
Pilsētas apdzīvojuma telpisko struktūru veido:
—

kodols;

—

priekšpilsēta;

—

perifērija.

Pilsētas kodola robežu definē dzelzceļa loks, un šai pilsētas daļai galvenokārt ir kompakts apdzīvojuma
tips. Priekšpilsētas daļai ir raksturīga mikrorajonu un jauktā apdzīvojuma kombinācija. Savukārt perifērijai galvenokārt ir raksturīgs savrupmāju un mazstāvu apbūves tips ar daudzveidīgām rekreācijas
teritorijām.

Pilsētas apdzīvojuma telpiskā struktūra
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Pilsētai ir svarīgs ikviens tās esošais un potenciālais iedzīvotājs, un tā vēlas piedāvāt katram iespēju
realizēt savu sapni. Nākotnē pilsētas pašvaldība, ievērojot un pastiprinot katras apdzīvojuma struktūras veida īpatnības, kā arī nodrošinot daudzveidīgu dzīves vides piedāvājumu, spēs apmierināt dažādu
iedzīvotāju grupu vēlmes un vajadzības.

Apkaimes un to centri
Rīgas kultūrvēsturiskās struktūras pamatā ir 58 apkaimes, kuras raksturo piemērota lieluma apdzīvota
vide, kurām ir sava apkalpe, identitāte un raksturs, kas izriet no apbūves veida, fiziskajām robežām, ainavas un iedzīvotāju kopības izjūtas.
Stratēģijas īstenošanas laikā apkaimēs ieteicams definēt apkaimju centrus. Apkaimju centriem var
būt telpiska, funkcionāla, sociāla vai rekreatīva nozīme, tie veidosies socializēšanās mezglpunktos jeb
vietās, kurās būs iespējams attīstīt atraktīvu publisko telpu visiem apkaimes iedzīvotājiem. Ilgtermiņā
apkaimju centros vēlams daudzveidīgs pakalpojumu klāsts, tādējādi uzlabojot katra dzīvojamā rajona
funkcionalitāti un pievilcību.

Rīgas pilsētas apdzīvojuma struktūras vadlīnijas

Apzīmējumi
Blīva daudzstāvu centra apbūve

Apkaimju centri
Apkaimju robežas

Retināta daudzstāvu centra apbūve
Daudzstāvu dzīvojamā apbūve
Jaukta mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamā apbūve
Savrupmāju apbūve

Paplašinātais kodols
Revitalizēta priekšpilsēta
Zaļi zilā perifērija

8. attēls
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Transporta infrastruktūra
Transporta infrastruktūras perspektīva un vadlīnijas balstās uz hierarhisku sistēmu: gājējs – velobraucējs – sabiedriskais transports – privātais transports – kravu transports.
Privātā autotransporta izmantošanas ērtums un īpatsvars Rīgas ielās samazināsies atbilstoši pilsētas
loku sistēmai un apbūves struktūrai, t.i., lielākais privātā autotransporta īpatsvars paredzēts perifērijā
un priekšpilsētā līdz pilsētas lokam, mazāks tas ir priekšpilsētā līdz pilsētas centra lokam un ievērojami
mazāks – kodolā. Lai nodrošinātu šī principa ievērošanu, jāizveido vidēja termiņa stāvparku tīkls ap
pilsētas loku, kā arī īstermiņa autonovietnes ap pilsētas centra loku, kas ir ērti savienoti ar sabiedriskā
transporta sistēmu (9.attēls).

Transporta plūsmas sadalījums
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9. attēls

Mobilitātes princips pilsētas kodolā atspoguļots 10.attēlā. Tas paredz to, ka pilsētas kodola robežās
pārvietoties ar kājām vai kombinēt gājēju pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, vai braukt ar velosipēdu ir ievērojami ātrāk un ērtāk, nekā pārvietoties ar privāto autotransportu.

Mobilitātes princips pilsētas kodolā

10. attēls
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Nozīmīgākais sabiedriskā transporta infrastruktūras elements būs Rīgas centrālā dzelzceļa stacija,
kas pildīs multimodālas funkcijas. Šeit būs Latvijā vienīgā „Rail Baltica” pieturvieta, kas tiks ērti savienota ar pārsēšanās transportlīdzekļiem uz starptautisko lidostu „Rīga”. Stacijai funkcionāli un arhitektoniski jābūt labi savienotai ar starptautisko autoostu. Te būs nepieciešams izveidot Rīgā lielāko
velosipēdu stāvvietu, kurā būs iespējams droši atstāt velosipēdus arī pa nakti. Centrālais multimodālais sabiedriskā transporta mezgls tiks atbalstīts ar reģionālajiem transportmiju punktiem Torņakalnā
un Pētersalā.
Lai pilsētvidē nodrošinātu humānu transporta infrastruktūru tranzītkravu plūsmai, tai skaitā Rīgas brīv
ostas tranzītkravu plūsmai, plānojot tranzītkravu nokļūšanu ostā vai citur, svarīgi ir apzināties Rīgas
apvedceļa un pilsētas loka piedāvātās priekšrocības, kā arī jāizmanto daudzveidīgi prettrokšņa risinājumi. Tranzīta kravām no Latvijas reģioniem un ārvalstīm Rīgas ostā Daugavas kreisajā krastā nākotnē
būtu jānonāk caur plānotā Ziemeļu koridora III un IV posma ievadiem, taču Daugavas labajā krastā būtu
jāizmanto Austrumu maģistrāle un potenciālais Ziemeļu koridora I posms. Pilsētā strādājošie uzņēmumi
savas ar ostu saistītās kravas pamatā pārvadās pa pilsētas loku, kas ir ērti savienots ar Rīgas brīvostu
(11.attēls).
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11. attēls

Inženierinfrastruktūra
Pilsētas inženierinfrastruktūru veido elektroapgādes, gāzes apgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes,
kanalizācijas, kā arī dažādu sakaru objekti, kas saistīti ar attiecīgā pakalpojuma ražošanu, pārvadi, kā
arī patēriņu.
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Inženierinfrastruktūras attīstības vadlīnijas
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Apzīmējumi
Kanalizācijas sistēma, balstīta uz notekūdeņu novadīšanu
un attīrīšanu BAS "Daugavgrīva"

Prioritārās attīstības teritorijas,
ko plānots attīstīt līdz 2020.gadam
Prioritārās attīstības teritorijas,
ko plānots attīstīt līdz 2030.gadam

Ūdensapgāde tiek nodrošināta no 6 ūdensgūtnēm
- 5 pazemes ūdensgūtnēm Baltezera-Zaķumuižas rajonā;
- 1 virszemes ūdensgūtnes Rīgas HES ūdenskrātuvē;

Zaļās perifērijas teritorijas, kur
inženierinfrastruktūras objektu
attīstība jāveicina kompleksi
līdz ar attīstības projektu skaita un
blīvuma pieaugumu saskaņā
ar pilsētas un inženierkomunikāciju
turētāju attīstības plāniem

Siltumapgādē 70% tiek nodrošināti no Rīgas TEC - 1 un TEC - 2

Kanalizācijas kopsistēma

Gāzes apgāde tiek nodrošināta no sadales sistēmas
"Rīgas apvedlīnija" caur GRS "Rīga - 3" un GRS "Ziemeļi"

12. attēls
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Inženierinfrastruktūras attīstība paredzēta trijos virzienos:
—

esošās infrastruktūras modernizācija ar viedo tīklu ieviešanu, kas uzlabo pakalpojuma kvalitāti, kā arī novērš resursu izšķērdību – primāri pilsētas prioritārās attīstības teritorijās, teritorijās, kurās inženierkomunikācijas ir vecākas par 70 gadiem, kā arī ražošanas teritorijās, lai
paaugstinātu Rīgas konkurētspēju;

—

jaunu inženierkomunikāciju izbūve pēc viedo tīklu principa – primāri Prioritārās attīstības teritorijās, kā arī teritorijās, kur atrodas kompensējamie zemesgabali, un citās savrupmāju apbūves teritorijās Rīgas priekšpilsētās, lai novērstu iedzīvotāju skaita mazināšanos;

—

sadarbība ar kaimiņu novadiem industriālo zonu inženiertehniskā nodrošinājuma attīstībā un
modernizācijā.

Dabas teritoriju telpiskā struktūra
Viena no nozīmīgākajām Rīgas telpiskajām struktūrām ir dabas un apstādījumu teritorijas – meži, mežaparki, parki, skvēri, ūdensmalas, ģimenes dārziņi un atklātie ūdeņi.

Pilsētas galvenie dabas teritoriju
telpiskās struktūras elementi
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13. attēls

Pilsētas vienoto dabas un apstādījumu telpisko struktūru veido šādi elementi:
—

bioloģiskie centri;

—

urbānās vides zaļie centri;

—

zaļie koridori un takas;

—

pilsētai piegulošā zaļā josla;

—

ūdens vienotā telpiskā struktūra.
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Dabas teritoriju attīstības vadlīnijas

Zaļie centri
Teritorijas ar lielu apzaļumojuma blīvumu
Zaļie koridori
Zaļo taku virzieni pilsētas kodolā
Ūdensmalas
Ūdens struktūra
Zaļā josla ārpus pilsētas
Rīgas brīvosta

14. attēls

Zaļās struktūras centri
Bioloģiskos centrus veido meži, lielie pilsētas nozīmes parki, mežaparki vai to koncentrācijas vietas. Šie
centri ir daudzfunkcionāli un tiem ir liela nozīme pilsētas iedzīvotāju un viesu rekreācijas nodrošināšanā,
vides piesārņojuma samazināšanā, pilsētas mikroklimata uzlabošanā, bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanā un pilsētas koptēla veidošanā.
Pilsētai attīstoties, nav pieļaujama šo teritoriju transformācija, nosakot citus zemes izmantošanas
mērķus. Vienlaicīgi jāsabalansē to aizsardzības un labiekārtošanas pasākumi, nodrošinot zaļo centru
daudzveidību un ilgtspējīgu izmantošanu.
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Nozīmīgas kultūrvēsturiskās un ainavu telpas
Plānojot pilsētas attīstību, būtiski, lai ainavas pārveides procesā netiktu pārveidoti tās vērtību veidojošie
elementi.

Kultūrvēsturiskās un ainavu telpas attīstības vadlīnijas
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Apzīmējumi
Vecpilsēta
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautais
Rīgas vēsturiskais centrs

Meža kapsētu ainava
Brīvības ielas ass ainava
Rīgas centra Daugavas telpa

Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zona
Daugavas rekreatīvā pilsētvides ainavu telpa
Apbūves aizsardzības zonas
Lielmēroga mikrorajonu apbūve
Vēsturiskās industriālās teritorijas ap
pilsētas centra dzelzceļa loku
Piejūras ainavu telpa
Lielākie mežu masīvi un mežaparki

Daugavas ostas ainavu telpa
Lielo ezeru ainavu telpa
Radošie kvartāli
Rīgas robeža

15. attēls
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Prioritārās attīstības teritorijas
Rīgas pilsētas pašvaldība ir mainījusi plānošanas paradigmu pilsētā – no iepriekš ļoti liberālas un fragmentāri izkaisītas plānošanas uz tādu, kurā turpmāk tiek akcentēta sociāli atbildīga ilgtspējīgas, kompaktas pilsētas attīstība. Kompaktas pilsētas attīstības modelis atbilst arī demogrāfiskām tendencēm
Rīgā un tās aglomerācijā, kā arī šādu pieeju kā visatbilstošāko atbalsta daudzi vietējie un ārvalstu pilsētplānošanas eksperti. Jaunajā pilsētas stratēģijā prioritārās attīstības teritorijas ir koncentrētas ap
pilsētas kodolu, turpinot to. Par prioritārām noteiktas arī atsevišķas specifiskas teritorijas perifērijā –
rekreācijai un ražošanas attīstībai.
Prioritārās attīstības teritoriju 7 attīstība ir stratēģiski nozīmīga visas pilsētas mērogā – tā būtiski ietekmē Rīgas izaugsmi kopumā:
—

veicina iedzīvotāju piesaisti;

—

ģenerē ienākumus;

—

nostiprina galvaspilsētas funkcijas un Rīgas konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Attīstības teritorijas ir noteiktas dažādiem laika posmiem, lai iezīmētu nākotnes izaugsmes iespējas
(2030.g.), vienlaicīgi fokusējoties uz sasniedzamo rezultātu vidējā termiņā (līdz 2020.g.).
7

Rīgas attīstības teritoriju potenciāla izvērtējums, pētījums, SIA „Grupa93”, 2012.
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Prioritārās attīstības teritorijas Rīgas pilsētā
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Prioritārās attīstības teritorijas, ko plānots attīstīt līdz 2020. gadam
Prioritārās attīstības teritorijas, ko plānots attīstīt līdz 2030. gadam

16. attēls
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Nozīmīgi telpiskās struktūras elementi
Struktūrplānā ir attēloti gan būtiskākie eksistējošie telpiskās struktūras elementi, kuru nozīme Stratēģijas īstenošanas laikā ir kritiski svarīga, gan tie telpiskās struktūras elementi, kuriem tiek plānota būtiska
transformācija vai revitalizācija no pašvaldības puses.

Rīgas pilsētas Struktūrplāns
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Apzīmējumi
Pilsētas kodols
Prioritāri attīstāmās teritorijas
Prioritāri revitalizējamās apkaimes
Revitalizējamās dzīvojamās apkaimes
Savrupmāju teritorijas

Transporta infrastruktūra
Iespējamie Daugavas šķērsojumi
Galvenie dzelzsceļa pieturas punkti un līnijas

Revitalizējamā rekreācijas teritorija

"Rail Baltica" ievads un savienojums
ar starptautisko lidostu "Rīga"

Pludmales rekreācijas teritorijas

Rīgas brīvosta, pasažieru terminālis

Zaļie centri
Galvenie ražošanas centri
Ražošanas teritorijas

Starptautiskā lidosta "Rīga",pasažieru terminālis
Starptautiskās lidostas "Rīga" paplašināšanās

17. attēls
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Primāri attīstība tiek plānota pēc kompaktas pilsētas attīstības modeļa, pēc iespējas efektīvāk izmantojot esošos jau apbūvēto un/vai pilsētas centram piegulošo teritoriju resursus. Tādējādi jaunās attīstības teritorijas, kas varētu turpināt attīstīties tuvāko gadu laikā, tiek plānotas tuvāk esošajam Rīgas vēsturiskajam centram (turpmāk – RVC), pakāpeniski attīstot pilsētas inženiertīklu kapacitāti, efektivizējot
resursu izmantošanu un revitalizējot centram piegulošās degradētās teritorijas.
Augsta prioritāte ir piešķirta esošā RVC sociālekonomiskā potenciāla stiprināšanai un teritorijas revitalizācijai. Kā prioritārās attīstības teritorijas tiek definētas Maskavas forštate, Ezerparks, pilsētas centrālais biznesa rajons Skanstes apkaimē; blakus esošajā Pētersalas–Andrejsalas apkaimē ekskluzīva
dzīvojamā un darījumu teritorija attīstīsies tālākā perspektīvā. Savukārt Daugavas kreisajā krastā iepretim Vecrīgai tiek plānots Zinātnes un inovāciju centrs; te bez darījumu iestāžu un mājokļu attīstības
nozīmīgu lomu varētu ieņemt arī tādi nacionālas nozīmes sabiedriski objekti kā Latvijas Nacionālā bibliotēka, Zinātnes un pašvaldības centrs Torņakalnā, Zinātnes centrs Ķīpsalā u.c. teritorijas enkurobjekti.
Ņemot vērā Daugavas salu ainavisko, publiskās ārtelpas un pilsētas zaļās struktūras elementa nozīmi,
kā arī vides, sociālos un infrastruktūras pieejamības faktorus, ir veicama Zaķusalas un Lucavsalas teritorijas ilgtspējīgāko un ekonomiski pamatotāko attīstības risinājumu meklēšana, nostiprinot tos Rīgas
teritorijas plānojumā.
Struktūrplānā attēlots arī galveno loģistikas un ražošanas attīstības teritoriju izvietojums, tādējādi iezīmējot šo teritoriju specifisko raksturu un vēlamo attīstības virzienu. Kā prioritārā ražošanas teritorija
tiek definēta Granīta ielas ražošanas puduris, kuras pamatā ir stratēģiskais izvietojums pilsētas dienvidaustrumu daļā blakus dzelzceļa un maģistrālo ielu infrastruktūrai. Papildus industriālo parku attīstībai pilsēta piedāvās teritorijas Vienības gatvē un Spilves apkaimē. Pašvaldība izstrādās pilsētvides
ekonomikas atbalsta instrumentus bijušo ražošanas, tagad degradēto teritoriju revitalizācijai un uzņēmējdarbības reaktivācijai tajās.
Rīgas brīvosta saglabās savu nozīmi kā būtiska funkcionālā telpa pilsētā, kur Stratēģijas īstenošanas
laikā tiks veiktas lielas investīcijas infrastruktūras kapacitātes paaugstināšanai, uzlabojot ostas un attiecīgi arī Rīgas pilsētas konkurētspēju starptautiskā mērogā.
Pieostas apkaimju iedzīvotāji izjūt diskomfortu termināļu darbības un tranzīta satiksmes dēļ. Tāpēc
Stratēģijā kā prioritārās apkaimes publiskās ārtelpas vides kvalitātes uzlabošanai ir noteiktas Mangaļsala, Vecmīlgrāvis, Mīlgrāvis, Sarkandaugava, Bolderāja un Daugavgrīva.
Lai veicinātu apkaimju pievilcību dzīvošanai, prioritāri ir jārevitalizē dzīvojamā vide padomju laikā projektētajos mikrorajonos. Priekšrocība jādod reģenerācijai un apbūves humanizācijai, nevis jaunu dzīvojamo
ēku būvniecībai esošo mikrorajonu robežās. Jauna apbūve tiek izvērtēta tikai izņēmuma kārtā un ir pieļaujama tikai tad, ja ir veiksmīgi integrēta apkaimē gan ar piekļuvi, gan ar publisko ārtelpu.
Transporta infrastruktūrā uzsvars tiek likts uz pilsētas centrālās daļas atbrīvošanu no tranzīta satiksmes, tai pašā laikā mazinot maģistrālo ielu fragmentāro raksturu Rīgā. Stratēģijas īstenošanas
laikā nepieciešams pēc iespējas ātrāk pabeigt Dienvidu tilta pieslēgumus un Austrumu maģistrāles
neizbūvētos posmus. Tiks uzsākts Ziemeļu koridora infrastruktūras projekts, kā arī tiks sakārtota
tranzītkravu kustība Daugavas kreisajā krastā. Kā nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras objekti, kas ir prioritāri pilsētas attīstībai, minami starptautiskā lidosta „Rīga”, Rīgas Pasažieru osta un
„Rail Baltica” ievads līdz Rīgas Centrālajai dzelzceļa stacijai. No Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas ir
jāizbūvē loģisks sabiedriskā sliežu transporta savienojums ar starptautisko lidostu.
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Papildus iepriekšminētajiem galvenajiem starptautiskas nozīmes transporta mezgliem paredzēts attīstīt arī multimodālo transporta mezglu Torņakalnā, uzlabojot Rīgas sasniedzamību nacionālā un reģionālā mērogā.
Struktūrplānā kā aizsargājamās vides vērtības tiek definētas zaļās un zilās teritorijas pilsētā, kā arī to
sasaiste ar apkārtējiem mežiem gar Rīgas administratīvo robežu, kas varētu pildīt zaļo filtru funkciju,
tādējādi nepieļaujot stihiskus suburbanizācijas procesus šajos virzienos. Kā rekreācijas vērtības, kurām
nepieciešama arī attiecīga infrastruktūra un saudzīga labiekārtošana, tiek definēta Mežaparka teritorija
un Rīgas jūras līča piekraste.

1.4. Stratēģijas īstenošanas principi
P1 Sabiedrības iesaiste un koprades iedzīvināšana
Sabiedrības daudzveidīga iesaiste un līdzdalības nodrošināšana ir neatņemama Rīgas pilsētas pašvaldības darbības iezīme. Publiskās ārtelpas attīstībā pašvaldība sper vēl soli uz priekšu, izprotot, skaidrojot un izmantojot kopradi kā vienu no spēcīgākajiem sociālās atjaunotnes instrumentiem.
Pašvaldība, izmantojot dažādus komunikācijas kanālus, nodrošina pastāvīgu sabiedrības (iedzīvotāju,
to grupu, uzņēmēju, organizāciju pārstāvju) informēšanu par iespējām, par notiekošo un plānoto. Sabiedrības informēšana paaugstina tās iesaistes un līdzdalības iespējas un sekmē konstruktīvu pilsētas
un dažādu pušu dialogu.
Sabiedrības vajadzību un viedokļa pastāvīga izzināšana nodrošina klientorientētu pieeju pilsētas funkciju īstenošanā un attīstībā.

P2 Apkaimju identitātes ievērošana
Lemjot par dažādu jautājumu risināšanu, sevišķi saistībā ar pilsētvidi, tiek ņemtas vērā katras apkaimes
savdabīgās iezīmes, vajadzības un vietējās apkaimes kopienas viedoklis.
Apkaimju griezums jeb pilsētas teritoriālais skatījums tiek ietverts katras pilsētas problēmas vai iespējas risinājumā.

P3 Plaša sadarbība
Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno ne tikai pastāvīgu sadarbību ar sabiedrību, bet arī aktīvi sadarbojas ar
aglomerācijā ietilpstošajām pašvaldībām, ar citām pašvaldībām, ar Rīgas plānošanas reģionu, ar valsts
varas un pārvaldes institūcijām. Sadarbība ietver gan formalizēto darbību, pusēm vienojoties par sadarbības jomu, veidu un citiem jautājumiem, gan operatīvu darbību, kopīgi risinot problēmas vai izmantojot
iespējas.
Rīgas pilsētas pašvaldība aktīvi iesaistās starptautiskā sadarbībā gan kopā ar valsti, gan dažādos pilsētu tīklos, gan divu vai vairāku pušu sadarbības projektos. Pilsēta stiprina saites ar esošajām sadraudzības pilsētām.
Svarīgs sadarbības principa aspekts ir arī sadarbība starp Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienībām
un institūcijām. Pašvaldības iekšējā sadarbība un projektorientēta vadība nodrošina efektīvāku attīstības īstenošanu.
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P4 Efektīva resursu izmantošana un izsvērta
pašvaldības īpašumu politika
Līdzsvarotai un efektīvai pilsētas attīstības politikas realizācijai ilgtermiņa skatījumā ir jānodrošina pašvaldības funkciju realizācijai nepieciešamo zemju atpirkšana pašvaldības īpašumā.
Pirms lemt par pašvaldības īpašumā esošo zemju nodošanu pārdošanai, jāveic sociālā un ekonomiskā
izdevīguma izvērtējums ilgtermiņā un uz tā jābalsta nākotnes politika pašvaldības funkciju īstenošanai.
Atbilstoši pieejamajiem resursiem Rīgas pilsētas pašvaldībai nepieciešams palielināt infrastruktūras
pieejamību Rīgas pilsētā, primāri nodrošinot prioritārās attīstības teritorijas.
Pašvaldības investīciju projektu īstenošanas lēmumi jābalsta uz plašu vajadzību un risinājumu izpēti
un detalizētu tehniski ekonomisko pamatojumu, jāizvēlas funkcionāli un ekonomiski efektīvi risinājumi. Ar attīstības plānošanas dokumentu palīdzību jānodrošina investīciju projektu īstenošanas koordinēšana.
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2. NODAĻA

RĪGAS ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMA
2014.–2020.GADAM
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 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.
Katrs rīcības virziens lielākā vai mazākā mērā ietekmē katra ilgtermiņa attīstības mērķa sasniegšanu,
tomēr atšķirīga ir to ietekmes intensitāte.

Rīcības virzienu un ilgtermiņa attīstības mērķu sasaiste

RĪCĪBAS VIRZIENI
RV2
RV3
RV4
RV5
RV6
RV7
RV8
RV9

Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība
Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai
un organizētajam brīvajam laikam
Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
Sabiedrības integrācija un atbalsts
ģimenēm
Daudzveidīgas sporta iespējas
Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša
sociālā sistēma
Sabiedriskā kārtība un drošība
Kvalitatīva dzīves vide un pieejams
mājoklis

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība
PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra

un organizācija
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
RV12

Sabiedrība

Ekonomika

Pilsētvide

RĪGAS ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI

IETEKME*

*(jo intensīvāka krāsa, jo lielāka ietekme).

PRV1

SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un aktīva
sabiedrība
PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

RĪGA - starptautiski atpazīstama, nozīmīga un
konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole
Starptautiskais mērogs

18. attēls
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Attīstības programmā katra rīcības virziena ietvaros ir noteikti sagaidāmie sasniegumi, definēti
uzdevumi, rīcības plānā noteiktie uzdevumi ir detalizētāk izvērsti pasākumos un projektos.

PRV 1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xxx

xxx

x

xx

1.1.

Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu kvalitatīvas izglītošanas iespējas visām pilsētas
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 pieejamību

1.6.

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

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

RV 2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un
organizētajam brīvajam laikam
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xxx

xx

x

xx
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2.1.

Nodrošināt jaunatnes politikas īstenošanas koordināciju pašvaldībā

2.2.

Sekmēt jauniešu nodarbinātības un ekonomiskās patstāvības palielināšanos

2.3.

Nodrošināt atbalstu jaunatnes iniciatīvām un jaunatnes organizāciju darbībai

2.4.

Iesaistīt jaunatni pašvaldības darbībā, uzturot un pilnveidojot vidi līdzdalībai

2.5.

Īstenot jaunatnes apmaiņas un pārrobežu neformālās mācīšanās programmas

2.6.

Nodrošināt aktivitātes bērniem un jauniešiem

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

RV 3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xxx

xx

xxx

xx

3.1.

Paplašināt un modernizēt kultūras infrastruktūru pilsētā

3.2.

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

3.3.

Nodrošināt sabalansētu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem

3.4.

Regulāri organizēt vietējas, nacionālas nozīmes un starptautiskus kultūras pasākumus

3.5.

Veicināt amatiermākslas kolektīvu darbību un iedzīvotāju iesaisti tajos

3.6.

Veicināt esošo kultūras vērtību saglabāšanu un jaunu radīšanu

3.7.

Veicināt iedzīvotāju radošumu un radošu brīvā laika pavadīšanu

3.8.

Atbalstīt kultūras projektu realizāciju

3.9.

Īstenot aktīvu pašvaldības sadarbību kultūrvides attīstībai
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Prioritātes un galvenie principi
—

Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā

—

Plaša iedzīvotāju iesaiste kultūras dzīvē un pasākumos

—

Sadarbība starptautiskā mērogā kultūras pakalpojuma nodrošināšanā

RV 4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xxx

x

x

xx

4.1.

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

4.2.

Veicināt sabiedrības integrācijas procesu, t.sk. attīstīt starpkultūru dialogu un veicināt iecietību

4.3.

Organizēt skaidrojošas, informatīvas un atbalsta aktivitātes jauniebraucējiem

4.4.

Nodrošināt sociālo iekļaušanu dažādām sabiedrības grupām

4.5.

Atbalstīt ģimenes un ģimenes vērtības

Prioritātes un galvenie principi
—

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

—

Ģimenes ar bērniem

RV 5 Daudzveidīgas sporta iespējas
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xxx

x

xxx

xx
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5.1.

Veicināt sabiedrības izpratni par sportošanas pozitīvo ietekmi

5.2.

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

5.3.

Atbalstīt sporta organizācijas un interešu grupas sporta jomā

5.4.

Organizēt un atbalstīt tautas sporta pasākumus dažādām mērķa grupām

5.5.

Sekmēt augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu izaugsmi un līdzdalību starptautiskajās
sacensībās

5.6.

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

5.7.

Nodrošināt un pilnveidot izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi

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

—

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

RV 6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta,
vesela un aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xxx

xx

x

x

6.1.

Uzlabot veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti

6.2.

Veicināt veselīgu dzīvesveidu un veselības riska faktoru profilaksi

Prioritātes un galvenie principi
—

Vienlīdzīga, uz vajadzībām balstītu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

—

Veselīga dzīvesveida veicināšana
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RV 7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xxx

x

x

x

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

Prioritātes un galvenie principi
—

Starpinstitucionālās sadarbības attīstīšana – Rīgas Sociālais dienests, izglītības iestādes, bāriņtiesa, sociālo pakalpojumu sniedzēji

—

Aktīva sadarbība ar nevalstisko sektoru sociālo pakalpojumu nodrošināšanā

—

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

—

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem

—

Sociālās palīdzības saņēmēju – bezdarbnieku – iesaistīšana nodarbinātību veicinošos līdzdarbības pasākumos

—

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

RV 8 Sabiedriskā kārtība un drošība
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xxx

xx

xx

xx
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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.

Risināt klaiņojošo dzīvnieku problēmu pilsētā

Prioritātes un galvenie principi
—

Preventīva darbība

—

Jaunāko tehnoloģiju ieviešana pilsētas apgaismojumā, samazinot patērētās elektroenerģijas
izmaksas (nepalielinoties tarifiem)

RV 9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xxx

xx

xx

x

9.1.

Veicināt nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda renovāciju

9.2.

Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo rajonu renovāciju un labiekārtošanu

9.3.

Veicināt mājokļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem

9.4.

Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo mājokļu renovāciju un infrastruktūras uzturēšanu un
uzlabošanu

9.5.

Paplašināt pašvaldības īres un sociālo mājokļu fondu

9.6.

Izstrādāt dzīvojamā fonda monitoringa sistēmu

9.7.

Veicināt iedzīvotāju attieksmes un negatīvā pieraduma maiņu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos

9.8.

Veicināt publiskās ārtelpas revitalizācijas pasākumus

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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RV 10 Ērta starptautiskā sasniedzamība
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

x

xxx

xx

xxx

10.1. Veicināt Rīgas starptautisko sasniedzamību
10.2. Attīstīt tranzīta infrastruktūru atbilstoši Eiropas transporta tīkla (TEN-T) plāniem

Prioritātes un galvenie principi
—

Pilsētas centra atslogošana no tranzītkravām

—

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

—

Iesākto infrastruktūras projektu pabeigšana

—

Rīgas apvedceļu izmantošana tranzītam

PRV 11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xx

xx

xxx

x

11.1. Nodrošināt kvalitatīvu un drošu satiksmes infrastruktūru
11.2. Pilnveidot pašvaldības autostāvvietu sistēmu
11.3. Nodrošināt ērtus, ātrus, pieejamus, drošus un videi draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus
11.4. Attīstīt velosatiksmes sistēmu un integrēt to kopējā satiksmes infrastruktūrā
11.5. Attīstīt „inteliģento” satiksmes vadības sistēmu
11.6. Sekmēt jaunāko tehnoloģiju, ekonomiski izdevīgu transporta pakalpojumu attīstību
11.7. Nodrošināt vides pieejamību
11.8. Veikt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par satiksmes infrastruktūras un organizācijas
attīstību
11.9. Veicināt iekšējo ūdeņu kuģošanas un teritoriju infrastruktūras attīstību
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Prioritātes un galvenie principi
—

Satiksmes infrastruktūras attīstībā ievērot prioritāro secību: gājējs – velobraucējs – sabiedriskais transports – autotransports – 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

—

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” prioritātes:
• 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

RV 12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xxx

xxx

xxx

xx
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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 siltum
apgādei
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

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)

—

Moderna atkritumu apsaimniekošanas sistēma pilsētā ar uzsvaru uz atkritumu otrreizēju izmantošanu

—

Viedo tīklu un viedo skaitītāju ieviešana pilsētas infrastruktūrā

RV 13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xx

xx

xxx

x

13.1. Veicināt siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas, iekārtas un risinājumus
13.2. Nodrošināt pašvaldības iestāžu ēku renovāciju
13.3. Ieviest energoefektīvu apgaismojumu sabiedriskās ēkās un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
13.4. Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu
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Prioritātes un galvenie principi
—

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

—

Motivējoši pasākumi, lai pašvaldība veicinātu energoefektivitāti:
• diferencēta Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – 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 enerģijas servisa kompānijas kustību, tā palielinot to iedzīvotāju skaitu, kuri gatavi veikt daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus
• valsts finansēts energoaudits

—

Atbalsts inovatīvu enerģētikas un energoefektivitātes tehnoloģiju projektiem

—

Atjaunojamo energoresursu (saules enerģija, ūdeņraža tehnoloģijas, ģeotermālie energoresursi, biogāze, biomasa u.c.) izmantošanas veicināšana

RV 14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xxx

xx

xx

x

14.1. Revitalizēt degradētās teritorijas un objektus
14.2. Nodrošināt piesārņoto teritoriju sanāciju
14.3. Veicināt ģimeņu dārziņu kvalitatīvu izmantošanu
14.4. Veikt preventīvus pasākumus plūdu risku mazināšanai
14.5. Nodrošināt efektīvu kapsētu apsaimniekošanu

Prioritātes un galvenie principi
—

Prioritāte: likvidēt visus graustus (A kategorija), kas apdraud sabiedrības drošību

—

Degradēto objektu un teritoriju piemērošana izmantošanai

—

Diferencēta NĪN likme, kura tiek paaugstināta proporcionāli degradēta objekta un teritorijas
vērtības pasliktināšanās stāvoklim, lai īpašnieki savlaicīgi sakārtotu īpašumus

—

Sadarbība ar citām pašvaldībām atkritumu apsaimniekošanā
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RV 15 Laba vides kvalitāte
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xx

x

xxx

x

15.1. Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas, apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un
labiekārtošanu (t.sk. ūdensmalas)
15.2. Saglabāt bioloģisko daudzveidību
15.3. Nodrošināt ūdens resursu kvalitāti un aizsardzību
15.4. Nodrošināt gaisa kvalitātes atbilstību normām
15.5. Pilnveidot un uzturēt vides monitoringu un informācijas sistēmas
15.6. Samazināt trokšņa piesārņojumu pilsētā

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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PRV 16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide
un augsta ekonomiskā attīstība
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xx

xxx

x

xxx

16.1. Paaugstināt motivāciju inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai
16.2. Nodrošināt uzņēmējiem nepieciešamo informatīvo un konsultatīvo atbalstu
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

Prioritātes un galvenie principi
—

Rūpniecības nozares lomas palielināšanās pilsētas ekonomikā

—

Augstas pievienotās vērtības sekmēšana

—

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
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RV 17 Augoša daudzprofilu osta
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

x

xxx

xx

xx

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 brīvostas teritorijā
17.4. Popularizēt Rīgas brīvostas iespējas starptautiskā mērogā
17.5. Sadarboties ar pieostas apkaimēm

Prioritātes un galvenie principi
—

Ostas infrastruktūras attīstība

—

Ostas tēla popularizēšana

—

Apklāta ogļu pārkraušana

—

Sadarbība starptautiskā mērogā ostas attīstībā un nodarbinātības veicināšanā

RV 18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

x

xxx

xx

xxx

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

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
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RV 19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju
sadarbību vērsta pārvaldība
Ietekme uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
SABIEDRĪBA
Prasmīga, nodrošināta un
aktīva sabiedrība

EKONOMIKA
Inovatīva, atvērta un
eksportspējīga ekonomika

PILSĒTVIDE
Ērta, droša un iedzīvotājiem
patīkama pilsētvide

STARPTAUTISKAIS
MĒROGS
Rīga – starptautiski
atpazīstama, nozīmīga
un konkurētspējīga
Ziemeļeiropas metropole

xxx

xx

xx

xx

19.1. Nepārtraukti pilnveidot pašvaldības sniegtos pakalpojumus un veiktās funkcijas
19.2. Nodrošināt efektīvu, centralizētu IKT atbalsta funkciju pašvaldībā
19.3. Pilnveidot pašvaldības organizatorisko struktūru un procesus
19.4. Nodrošināt pilsētas teritoriju racionālu un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu
19.5. Sniegt korektu, pārskatāmu un aktuālu informāciju par pašvaldību un katru tās institūciju
19.6. Nodrošināt pašvaldības finanšu caurskatāmību un izskaidrošanu sabiedrībai
19.7. Nodrošināt regulāru dialogu ar sabiedrību un sekmēt sabiedrības līdzdalību pašvaldības darbībā
19.8. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un apkaimju iedzīvotāju teritoriālajām organizācijām
19.9. Nodrošināt regulāru sadarbību ar valsts institūcijām un citām pašvaldībām
19.10. Veicināt daudzpusēju pašvaldības starptautisko sadarbību
19.11. Veicināt Rīgas pilsētas starptautisko atpazīstamību
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Prioritātes un galvenie principi
—

Palielināt iedzīvotāju līdzdalības iespējas pašvaldības darbā

—

Sniedzot informāciju par pašvaldību, izmantot plašu informācijas kanālu klāstu

—

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 (19.attēls) ietverta vairākos rīcības virzienos:
„PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība” (izglītības pakalpojuma nodrošināšanā)
„RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide” (kultūras pakalpojuma nodrošināšanā)
„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)
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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

19. attēls
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3. NODAĻA

STRATĒĢIJAS UN ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA
UN UZRAUDZĪBA
Stratēģijas un Attīstības programmas izpildes uzraudzības ietvaros tiek sagatavoti divu veidu pārskati:
—

ikgadēji tiek sagatavots vienkāršots ikgadējais pārskats par pašvaldībā paveikto;

—

reizi četros gados, pirms pašvaldību vēlēšanām, tiek sagatavots plašāks pārskats.

Ikgadējo pārskatu par Stratēģijas un Attīstības
programmas ieviešanu sagatavošana
lndikatoru
novērtējums

Uzdevumu ietvaros
veikto pasākumu
novērtējums

Ikgadējs pārskats

Rīcības
virzienu progresa
novērtējums

llgtermiņa
mērķu virzības
novērtējums

Ikgadējs pārskats

Pētījums

Eksperti

Vispārējs apskats

Plašāks pārskats
(reizi 4 gados)

20. attēls

Lai veiksmīgāk nodrošinātu Stratēģijas un Attīstības programmas uzraudzības sistēmas darbību, ir
izstrādāta un tiek uzturēta mājaslapa www.sus.lv, kur atrodama daudz plašāka informācija nekā Pārskatos. Datubāzē ir apkopoti statistiskie 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.
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STRATĒĢIJA
Rīgas ilgtermiņa attīstības mērķi (4)
Attīstības programma
Rīcības virzieni (19)
Uzdevumi (111)
Rīcības plāns
Pasākumi / aktivitātes (538)
Investīciju plāns
Projekti (177)

2014

2016

2020

2030
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Rīgas Attīstības programmas Investīciju plāna
2014.-2016.gadam projektu piemēri

Vecāķi

7

Mangaļsala

Trīsciems

Daugavgrīva

Jaunciems
Vecmilgrāvis
Voleri

Bolderāja
Buļļi

Mīlgrāvis

10

Spilve

Kleisti

8

10

Dzirciems

10

Zolitūde
Mūkupurvs

Pleskodāle

Mežaparks

Sarkandaugava

Bukulti

5

10

6

1

11

Centrs

Vecpilsēta

Āgenskalns

12

Suži

Berģi

Čiekurkalns

10

Imanta

Beberbeķi

9

Kundziņsala

3
4

Jugla

Teika

Brekši

Mežciems

2

Purvciems

Dreiliņi

Dārzciems
Pļavnieki

Maskavas
forštate

Salas

Bieriņi
Bišumuiža

Ķengarags

Šķirotava

Ziepniekkalns

Rumbula

Dārziņi

Sagatavoja: RD PAD, pamatojoties uz Rīgas attīstības programmas 2014.– 2020.gadam informāciju

1 RV3 U3.3
2 RV5 U5.6
3 RV9 U9.8
4 RV3 U3.2
5 RV10 U10.2

VEF Kultūras pils rekonstrukcija un restaurācija
Daugavas stadiona attīstība
Rīgas Centrāltirgus attīstība (metu konkurss)
Rīgas Centrāltirgus priekšizpēte, t.sk. tehniskā projekta izstrāde
Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta
koridora 1. posma 1. kārta (starta projekts)

6 PRV11 U11.2 Eiropas komunikāciju tīklu projekta „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana
7
8
9
10
11
12

TEN-T tīklā” ietvaros Rīgas brīvostas savienojuma ar Via Baltica dienvidu ievadu
Rīgā (Raņķa dambja un Vienības gatves, Mūkusalas ielas savienojums)
RV17 U17.1 Austrumu un Rietumu mola rekonstrukcija, teritorijas izveide aiz Rietumu mola

RV17 U17.1 Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas II kārta
RV15 U15.1 Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” attīstība
RV15 U15.1

Parku revitalizācija (Dzegužkalna atpūtas parks, Anniņmuižas parka izveide,
Viesturdārza, Jaunatnes dārza, Aldara parka revitalizācija)

PRV11 U11.3 Elektrotransporta kustības nodrošināšana Skanstes ielā:
jaunas tramvaja līnijas izbūve un jaunu zemās grīdas tramvaju iegāde
RV9 U9.8

Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcija
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