KONFERENCES
“Konkurētspēja caur sadarbību:
jauni stratēģiskie un pārvaldes risinājumi
Rīgas metropoles areāla pašvaldībām”
DARBA KĀRTĪBA
2016. g. 6.oktobrī, Rīgas Rātsnams (Rātslaukums 1)
Vairāku gadu garumā valdība kā prioritāri attīstāmās teritorijas bija noteikusi vājāk attīstītos Latvijas reģionus,
galvenokārt ārpus Rīgas metropoles areāla. Iepriekšējā (2007.-2013.g.) un esošajā (2014.-2020.g.) Eiropas Savienības
finansējuma plānošanas periodā 30 lielākajām Latvijas pilsētām (nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem)
bijušas plašākas iespējas piesaistīt līdzfinansējumu no Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu līdzekļiem
to izaugsmes veicināšanai. Ir izstrādāti un īstenoti divi rīcības plāni Latgales reģiona izaugsmei (2012.-2013.g. un
2015.-2017.g.), kā arī izstrādātas un apstiprinātas Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam un
izstrādāts Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei. Vienlaikus Rīgas metropoles areāls valsts
plānošanas dokumentos ir noteikts kā nacionāli nozīmīga attīstības teritorija. Areāla attīstības veicināšana palielinātu
teritorijas starptautisko konkurētspēju un efektīvu funkcionālo saikņu veidošanos ar citiem Latvijas reģioniem, lai
mazinātu negatīvo ietekmi, ko rada cilvēku plūsma un koncentrācija Rīgas reģionā (t.sk. nolietota infrastruktūra,
ierobežota konkrētu pakalpojumu pieejamība). Līdz šim valdība ir paļāvusies, ka relatīvi turīgās Pierīgas pašvaldības
pašas spēs atrisināt savas problēmas un izaicinājumus bez centrālās varas iejaukšanās, bet šobrīd problēmu loks ir
kļuvis pietiekami plašs, lai sāktu aktīvu dialogu un meklētu piemērotākos risinājumus areāla attīstībai.
Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019. gadam nosaka atbalsta virzienus katrai reģionālās politikas mērķa
teritorijai, tai skaitā arī Rīgas metropoles areālam. Daļēji tie tiek atbalstīti Eiropas Savienības strukturālo un investīciju
fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība 2014. -2020. gadam” ietvaros, nodrošinot finansējumu:
-

nacionālās transporta infrastruktūras, kas nodrošina Rīgas sasniedzamību, uzlabošanai;

-

liela mēroga transporta infrastruktūras un sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošanai Rīgas pilsētā;

-

daudzfunkcionālu nacionālas nozīmes objektu rekonstrukcijai un attīstībai Rīgas pilsētā kultūras, sporta un
citu nacionālas vai starptautiskas nozīmes pasākumu norisei, kā arī tūrisma un kūrorta attīstības sekmēšanai.

Premjerministra Māra Kučinska vadībā izstrādātā Valdības deklarācija paredz, ka, lai valstī stiprinātu policentrisku
attīstību, jāizveido pašvaldību sadarbības teritorijas, kas palielinās ekonomiskās attīstības potenciālu un sadarbības
iespējas publisko pakalpojumu nodrošināšanā. Pašvaldību sadarbība ir īpaši svarīga koordinētas Rīgas un tai piegulošo
pašvaldību attīstības nodrošināšanai, ņemot vērā lielo reģiona iedzīvotāju skaitu, augsto svārstmigrāciju, kā arī citus
izaicinājumus, kas sniedzas pāri administratīvajām robežām (t.sk. transporta, kvalitatīvas infrastruktūras un publisko
pakalpojumu pieejamība, vides aizsardzība, telpiskā plānošana u.c.).
Rīgas metropoles areāls ir nozīmīga teritorija ne tikai valstiskā līmenī, bet arī plašākā makro-reģiona perspektīvā.
VASAB (Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai) Ilgtermiņa perspektīva Baltijas jūras reģiona teritoriālajai attīstībai
līdz 2030. gadam nosaka Rīgu kā vienu no Baltijas jūras reģiona globālas nozīmes centriem ar ievērojamu inovācijas,
pētniecības un uz zināšanām balstītu uzņēmējdarbības potenciālu. Saskaņā ar šo dokumentu, Rīga ir arī nozīmīgs
transporta koridors Baltijas jūras reģionā starp rietumu - austrumu maršrutiem un dzelzceļa savienojumiem.
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Šī konference nodrošinās iespēju veicināt savstarpējo sapratni un diskutēt par inovatīviem veidiem Rīgas metropoles
areāla attīstībai, kā arī veicinās jaunu partnerību veidošanos starp nacionālām un vietējām pārvaldes iestādēm, kā arī
citām publiskām un privātām iestādēm.
Konferences mērķis ir diskutēt par jaunu stratēģisko ietvaru un pārvaldes risinājumiem Rīgas metropoles areāla
izaugsmei, kā vienai no dinamiskākajām funkcionālajām zonām Latvijā, lai veicinātu tās starptautisko konkurētspēju
un vienlaikus palielinātu pozitīvo ietekmi uz citu Latvijas reģionu izaugsmi, kā arī formulēt būtiskākās sadarbības
nozares un meklēt veiksmīgākās sadarbības formas
Galvenie izskatāmie jautājumi:
-

Rīgas metropoles areāla starptautiskā konkurētspēja;

-

Rīgas metropoles areāla loma nacionālā līmenī;

-

Galvenie attīstības virzieni un iespējamie atbalsta mehānismi (iekļaujot pārvaldību, likumdošanu, investīcijas
u.c.);

-

Koordinācija starp Rīgu un tai piegulošajām pašvaldībām;

-

Sadarbība ar nacionālo pārvaldi un citiem reģioniem;

-

Nevalstisko organizāciju (uzņēmēju, akadēmiķu) loma pilsētas-reģiona pārvaldībā.

Dalībnieki: Rīgas metropoles areāla pašvaldību pārstāvji (tai skaitā priekšsēdētāji, izpilddirektori, attīstības plānotāji),
centrālās pārvaldes institūciju pārstāvji (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes ministrija,
Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Pārresoru koordinācijas centrs u.c.) un
citi attīstības plānošanā iesaistītie partneri, uzņēmēji, akadēmiķi, nevalstiskā sektora pārstāvji u.c.
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Darba kārtība

9.00-9.30

Ierašanās, reģistrācija, rīta kafija

9.30-10.00

Konferences atklāšana, uzrunas
Moderators: Haralds Burkovskis
Dalībnieki:
Kaspars Gerhards, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Nils Ušakovs, Rīgas domes priekšsēdētājs

10:00-10:30

Ievads tēmā „Globālā perspektīva metropoles (pilsētas-reģiona) attīstībai”
Dr Tim Moonen, The Business of Cities, LTD

10.30-12.00

Paneļdiskusija “Starptautisko pieredze
pārvaldības struktūru veidošanā”

metropoļu

konkurētspējas

veicināšanā

un

Moderators: Dr Tim Moonen, The Business of Cities, LTD
Dalībnieki:
Oyvind Satvedt, Oslo reģiona apvienības izpilddirektors
Katarzyna Gruszecka – Spychała, Gdiņas mēra vietniece
Michael Rosenberger, Vīnes pašvaldības Pilsētvides attīstības un plānošanas departamenta
pārstāvis
Ilona Raugze, ESPON EGTC direktore
Debra Mountford, OECD, vecākā politikas analītiķe
12.00-13.00
13.00-14.30

Pusdienas
Paneļdiskusija “Rīgas metropoles areāla (pilsētas – reģiona) konkurētspējas stiprināšana un
tā lomas palielināšana nacionālā līmenī”
Ievads tēmā - Rīgas un Pierīgas pašvaldību sadarbības iespējas
Guntars Ruskuls, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas
vadītājs
Moderators: Haralds Burkovskis
Dalībnieki:
1.panelis
Kārlis Šadurskis, izglītības un zinātnes ministrs
Jānis Eglīts, VARAM Parlamentārais sekretārs
Armands Krūze, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes
vadītājs
Jūrmalas domes pārstāvis
Māris Sprindžuks, biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” vadītājs, Ādažu novada
priekšsēdētājs

2.panelis
Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš, Garkalnes novada priekšsēdētājs
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Guntars Ruskuls, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas
vadītājs
Andris Vanags, AS „Sakret Holdings” padomes priekšsēdētājs, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras pārstāvis
Inga Vilka, SIA “Publiskās pārvaldes konsultācijas”
Normunds Bergs, SIA “Mobilly” valdes loceklis
14.30-16.00

Ekspertu diskusija paralēlās darba grupās “Esošie un jauni risinājumi plānošanā,
sadarbības veicināšanā starp pašvaldībām un centrālo pārvaldi”
1. grupa “Uzņēmējdarbības vide un investīciju piesaiste”
Vadītājs: Miks Balodis, Salaspils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs
2. grupa “Transports un mobilitāte”
Vadītājs: Rūdolfs Cimdiņš, Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs
3.grupa “Publisko pakalpojumu pieejamība (mājokļi, izglītība u.c.)”
Vadītājs: Edgars Pudzis, biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” padomnieks

16.00-17.00

Diskusiju rezultātu prezentācija, galvenie secinājumi, turpmākie soļi
Moderators: Haralds Burkovskis
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