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Grupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rīgas nākotnes 
attīstības tēma, 

vadmotīvs 

“Vieda, mūsdienīga, 
nesavtīga!” 

“Rīga izglītojas, strādā un 
atpūšas” 

“Pilsēta ērtai dzīvei” “TīRīga” “ParaugRīga” “Atvērta Rīga” “Rīga: pilsēta cilvēkam un 
biznesam” 

“Rīga cilvēkiem - cilvēki 
Rīgai” 

“Ērta Rīga visiem” “Mīli sevi –  
dzīvo Rīgā” 

Prioritāte 1 
(rīcības virziens) 

Kompleksa pilsētvides 
plānošana un pārvaldība: 
plānveidīga savstarpējā 

darba un rīcību 
koordinācija 

Mobilitāte: sasniedzama 
sasniedzamība. Dažādi 
transporta veidi, dažādi 

ātrumi un attālumi. 
Pārvietošanās ir ērta, 
droša un patīkama. 

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 

kvartālu kompleksa 
revitalizācija 

Sabiedriskā transporta 
integrācija: Park & ride, 

dzelzceļš, vienots e-
talons, kuģu tīkls, 

apkaimju savstarpējā 
savienošana 

Veloinfrastruktūras 
attīstība: velo ceļu tīkls;  

Kr.Barona iela kā gājēju iela 

Mobilitāte: “RailBaltica” 
ieguvumi, integrēta 

sabiedriskā transporta 
un velo sistēma, par 

50% samazināts Rīgas 
centrā privāto 

automašīnu skaits 

Mobilitāte un dzīvesvide: 
sabiedriskais transports, 
“zaļās” un gājēju ielas, 

padarīt 
ielas/infrastruktūru ērtu, 
klusu, pieejamu, drošu 

Transporta tīkla 
humanizācija: mazināt 

automašīnu daudzumu, lai 
vietu dotu cilvēkiem un 

sabiedriskajam transportam 

Pilsētas (centra) 
atbrīvošana no smagā 

transporta 

Pieejams mājoklis: 
veco mājokļu 

renovācija un jaunu 
būvniecība 

Prioritāte 2 
(rīcības virziens) 

Vadošās specializācijas 
definēšana un jomu 

pakārtošana 

Daba: daudzveidīga un 
veselīga 

Transporta un 
satiksmes humanizācija: 
sabiedriskais transports, 

mobilitātes principu 
ievērošana, proaktīva 

pārvaldība 

Zaļā infrastruktūra: koki, 
lietus ūdeņi, sanēšana 

Sarkaundaugavā, 
kanalizācija mazdārziņos 

Park & ride izbūve – vietās, 
kur ir sastrēgumi (pirms 

tiltiem, iebraukšanas 
pilsētā) 

Mājokļu politikas 
izstrāde (zemes 
īpašumtiesību 

jautājumu sakārtošana 
un mājokļu kvalitātes 

celšana) 

Horizontālā pārvaldība: 
apkaimju programmas 
izstrāde; starpresoru 

pieeja 

Pārvaldības sakārtošana un 
godīgošana, efektivitātes 

uzlabošana 

Mobilitātes plāna ieviešana 
– sadarbība ar Pierīgu 

Zaļā Rīga: veicināt 
zaļos elementus Rīgā, 

videi draudzīgu 
pārvaldības un 

uzturēšanas prakšu 
pielietošana 

Prioritāte 3 
(rīcības virziens) 

Apkaimju (un apkaimju 
centru) stiprināšana un 

attīstība 

Mana apkaime: veicināt 
gan sociālo pakalpojumu, 

gan pilsētvides 
pieejamību vietējā līmenī.  

Ģimene, darbs, izglītība  Veloinfrastruktūra: ceļu 
tīkls, novietnes (gan pie 

mājām, gan pie publiskām 
vietām), koplietošana, 

publiski apkopes punkti 

Izglītības nodrošināšana 
visur: katrā apkaimē “sava 

1.ģimnāzija”, kvalitatīva 
izglītība gan pirmskolas, gan 

vispārizglītojošās iestādēs 

Pašvaldības 
pakalpojumu 

digitalizācija – atvērtie 
dati un e-pakalpojumi 

Nekustamā īpašuma 
nodokļa sakārtošana: 

mājoklim un biznesam 

Bērnudārzu tīkla attīstīšana Vēsturiskās apbūves 
mantojuma sakārtošana un 

tā jēgpilna izmantošana 

Sabiedriskā 
transporta tīkla 

attīstība, vienota 
biļete ar vilcienu un 

kuģīšiem  

Prioritāte 4 
(rīcības virziens) 

Dinamiska mobilitātes 
politika (gan iekšējā 

pilsētā, gan 
starppašvaldību)  

Pilsētas “ieaušana” 
izglītībā  

Mācīties pilsētā par 
pilsētu 

Pielāgošanās klimata 
pārmaiņām un ietekmes 
uz klimatu mazināšana  

Atkritumu samazināšana: 
uzkopšana, šķirošana 

Rīga kā digitālo 
pakalpojumu centrs – 

pašvaldības pakalpojumus ir 
iespējams saņemt jebkur 

Esošo “zaļo & zilo” 
plānu īstenošana – 

Rīgas galvenā dārznieka  
amata atjaunošana 

Apvedceļu un ārējā ielu 
loka izveide 

Mājokļu politikas realizācija Apstādījumu koncepcijas 
izstrāde un pilsētas galvenā 

dārznieka amata 
atjaunošana 

Iela(s) visiem: ielas kā 
publiskā ārtelpa, 

mobilitātes integrācija 
un humanizācija 

Prioritāte 5 
(rīcības virziens) 

Godīgs pilsonis = godīga 
Rīga 

Mana zaļā iela: daba + 
pilsēta – patīkama, droša, 

klimatam draudzīga 

Ilgtspējīga dzīves veida 
attīstīšana: vides 
reklāmas, videi 

draudzīgu politiku 
ieviešana, ilgtspējīgākas 
iepirkuma procedūras, 

atkritumu šķirošana 

E-auto: punktu karte, 
sadarbība  

Koku stādīšanas politikas 
realizācija 

- - Investīcijas attālinātā darba 
iespējās 

Ilgtspējīga lietus ūdeņu 
pārvaldība un prakse 

Brīvā laika aktivitāšu 
piedāvājuma 
pilnveidošana  

Prioritāte 6 
(rīcības virziens) 

Mūsdienīga, dinamiska 
komunikācija.  

Rīga veido dialogu starp 
iedzīvotājiem, pašvaldību 

un valsti 

Sadarbība kā kopīga 
platforma 

Atpūtas vietu attīstība: 
jaunu vietu veidošana, 

esošo savstarpēja 
savienošana 

- Veselīgi un sportiski 
rīdzinieki  

- - Kuģu satiksmes attīstīšana - - 

Prioritāte 7 
(rīcības virziens) 

Zaļās domāšanas un rīcību 
veicināšana 

Māksla pilsētā  Pārvaldības 
optimizēšana  

- Radošo kvartālu atbalsta 
programma – turpināt 
atbalstīt un paplašināt 

fokusu uz ielu mākslu un 
netradicionālo mākslu 

- - Pilsētas vizuālā standarta 
izstrāde 

- - 

Galvenās attīstības prioritātes: Harmoniska dzīvesvide, pieejams mājoklis, integrēta un ērta mobilitāte, pakalpojumu digitalizācija, godīga un caurspīdīga pārvaldība, dabas vides saglabāšana un daudzveidības veicināšana. 
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