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KAS JĀIZDARA?
Jāizstrādā
RĪGAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU 2021.-2027.GADAM
KAS ir AP?
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA ir pilsētas pašvaldības vidēja
termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja
termiņa prioritātes un pasākumu kopums Stratēģijā izvirzīto
uzstādījumu un mērķu sasniegšanai
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RĪGAS ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS
2021.-2027.GADAM
2020

STRATĒĢIJĀ IZVIRZĪTO UZSTĀDĪJUMU UN MĒRĶU SASNIEGŠANAI
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…

PAMATS UN REZULTĀTS
PAMATS

RD 21.11.2018. Lēmums Nr.1770 Par Rīgas attīstības programmas 2021.−2027.gadam izstrādes uzsākšanu
likuma Par pašvaldībām 14.panta otrās daļas 1.punkts
- pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu,
- nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta otrā daļa
- nosaka attīstības programmas saturu

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8.pants
- attīstības plānošanas dokumentus vidējā termiņā plāno līdz 7g

MK 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”
- nosaka attīstības programmas saturu un izstrādes kārtību

RD14.03.2017. iekšējie noteikumi Nr.19 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes kārtību”
- nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu veidus, hierarhiju

REZULTĀTS

Ar RD lēmumu apstiprināta Rīgas attīstības programma 2021-2027.gadam

LOMAS RĪGAS AP IZSTRĀDĒ
VARAM – metodiski vada un pārrauga teritorijas attīstības
plānošanu, pārrauga publiskās apspriešanas organizēšanu [Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 9.p.]

NOZARU MINISTRIJAS – sadarbojas, nodrošina informācijas
sniegšanu vai nosacījumu izvirzīšanu plānošanas dokumenta
izstrādei [10.p.]
RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS

-

ES KOHĒZIJAS POLITIKA 2021-2027
NAP 2021-2027
RĪGAS METROPOLES RĪCĪBAS PLĀNS

sniedz priekšlikumus dokumenta izstrādei
sniedz atzinumus par attīstības programmas projekta atbilstību
RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo
aktu prasībām
koordinē un pārrauga attīstības programmas izstrādi [11.p.]

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

-

PARALĒLIE PROCESI

Izstrādā un apstiprina attīstības programmu [12.p.]
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Koordinē un uzrauga attīstības programmas īstenošanu [12.p.]

VALSTS KONTROLES ZIŅOJUMS

Sarunas ar departamentiem

ESOŠĀS SITUĀCIJAS
APZINĀŠANA

Seminārs
VDG sanāksme
(Informācija par prioritātēm,
diskusija, tematisko darba
grupu izveide)

AP PRIORITĀŠU
DEFINĒŠANA

Elektroniska aptauja
VDG sanāksme
(Informācija par sabiedrības
iesaisti, diskusija)

Darbs tematiskajās darba grupās
Darbs paplašinātajās darba grupās
VDG sanāksme
(Apstiprina RV, prioritātes,
AP projekts)

SABIEDRĪBAS IESAISTE

PRIORITĀŠU
DETALIZĒŠANA, RV,
UZDEVUMI, PROJEKTI

SIVN
PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
Darbs tematiskajās darba grupās
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VDG sanāksme
(Izvērtē priekšlikumus,
apstiprina AP projektu)

PRIEKŠLIKUMU
IZVĒRTĒJUMS
RD SĒDĒ APSTIPRINA AP

februāris –
marts
maijs
jūnijs

jūlijs –
augusts
augusts

2019

(Ievads)

februāris

septembris
– decembris
janvāris

janvāris –
decembris
aprīlis –
jūnijs
jūnijs –
septembris
septembris

novembris

2020

VDG sanāksme

GALVENIE UZSVARI, NOVITĀTE
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1. JAUNĀS TĒMAS
-

Klimata pārmaiņas
Aprites ekonomika
Digitalizācija
Ilgtspējīga mobilitāte
Metropole
…

KĀPĒC?
• Realitāte
• Pašlaik nav attēlotas AP
• ES izaicinājumi & atbalsts 2021-2027

!Svarīgi radīt RD viedokli
2021.–2027. GADĀ ES INVESTĪCIJĀM BŪS PIECI GALVENIE MĒRĶI
Ieguldījumi reģionālajā attīstībā koncentrēsies uz pirmo un otro mērķi. Šīm prioritātēm tiks piešķirti 65–85 % ERAF un Kohēzijas fonda
resursu atkarībā no dalībvalstu relatīvās labklājības.
• viedāka Eiropa – to panākt palīdzēs inovācija, digitalizācija, ekonomikas pārkārtošana un atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem

• zaļāka bezoglekļa Eiropa – to veicinās Parīzes nolīguma īstenošana un investēšana enerģētikas pārkārtošanā, atjaunojamos
energoresursos un cīņā pret klimata pārmaiņām
labāk savienota Eiropa ar stratēģiskiem pārvadājumiem un digitālajiem tīkliem

•
• sociāli taisnīgāka Eiropa, kurā tiks īstenots Eiropas sociālo tiesību pīlārs un kura atbalstīs kvalitatīvu nodarbinātību, izglītību,
8 prasmes, sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei

• iedzīvotājiem tuvāka Eiropa, atbalstot vietējās attīstības stratēģijas un ilgtspējīgu pilsētu attīstību visā ES

2. PRIORITĀŠU PIEEJA
NORMATĪVAIS REGULĒJUMS
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā
noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Stratēģijā izvirzīto uzstādījumu un mērķu
sasniegšanai

PĒC BŪTĪBAS, nepieciešams FOKUSS
1.
2.
3.
4.

Lai ieviestu pārmaiņas/transformācijas pilsētā
Lai nodrošinātu pilsētas stratēģijas ieviešanu
Lai noteiktu prioritātes un koordinēti ieviestu atslēgas pasākumus vidējā termiņā
Lai nodrošinātu departamentu koordināciju pilsētas mērķu sasniegšanā

Maijā paredzēts prioritāšu definēšanas
seminārs → darbs darba grupās
9
RV/aktivitāšu
detalizācijai

3. KOMUNIKĀCIJAS PLĀNS
SADARBĪBAS PARTNERI

FAKTI
Sabiedrības iesaiste pašvaldības attīstības plānošanā → no formālas uz proaktīvu
Sabiedrības aktīvāko grupu izdarītais spiediens uz pašvaldību veido lielu negativitāti (gan objektīvi, gan nepelnīti)
lai padarītu pašvaldības speciālistu darbu efektīvāku un uz attīstību balstītu, jāmeklē jauni un konstruktīvi sadarbības modeļi

PIEDĀVĀJUMS AP KONTEKSTĀ
Vienoties par SADARBĪBAS PARTNERIEM Rīgas Apkaimju alianse, Pilsēta cilvēkiem, Urban Institute …
SADARBĪBAS PARTNERA UZDEVUMI
•Sniegt viedokli par izaicinājumiem periodā no 2014-2020.gadam
•Sniegt viedokli par to, kur jākoncentrējas 2021-2027
•Sniegt viedokli par sabiedrības iesaisti (aptauju) un palīdzēt to izplatīt
•Piedalīties prioritāšu un rīcības virzienu definēšanā
•Piedalīties darbu grupu darbā
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•AP redakcijas vērtējums

PALDIES

RĪGAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBA
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