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Seminārs «Rīgas metropoles areāls: priekšnoteikums Nacionālā attīstības plāna realizācijai»

LATVIJA2030 VĪZIJA
Rīga būs nozīmīgs kultūras, tūrisma un biznesa centrs Eiropā.

LATVIJA2030 TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA
Stiprināt Latvijas un tās reģionu starptautisko konkurētspēju,
palielinot Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles un citu valsts
lielāko pilsētu starptautisko lomu.
Rīgas metropoles areāls ir nacionālo interešu telpa, kas stiprina
Rīgas kā globāli orientētas Baltijas jūras metropoles lomu,
tādējādi veicinot visas valsts attīstību

LATVIJA2030 TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA

LATVIJA2030 TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA

Rīgas metropoles areāla attīstības virzieni
✓ Koordinēta sadarbība starp vietējām pašvaldībām, plānošanas
reģioniem un valsts institūcijām.
✓ Nepieciešams nodrošināt saskaņotu transporta infrastruktūras,
sabiedriskā transporta un urbānās (apbūves) attīstības plānošanu.
✓ Jānodrošina zaļo teritoriju un ekoloģisko koridoru saglabāšana un
funkcionēšana starp urbanizētajām teritorijām.
✓ Jāizstrādā integrēts Rīgas metropoles areāla plānojums.

LATVIJA2030 TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA
Apdzīvojums
Izveidojot klasterus zinātnei, pētniecībai un attīstībai, inovācijām, kā arī inovatīvu
un tehnoloģiski ietilpīgu uzņēmumu izaugsmei, iespējams panākt Rīgas kā
Ziemeļeiropas darījumu, zinātnes, kultūras un tūrisma centra attīstību.
Jūrmalai specializējoties kā vienam no vadošajiem Baltijas jūras reģiona
kūrorta, darījumu tūrisma, aktīvās atpūtas un kultūras centriem, tā sekmēs
Rīgas un arī visas Latvijas starptautiskā potenciāla un konkurētspējas
nostiprināšanos
Pierīgas attīstības centru funkcionālā tīkla attīstība - Jūrmala, Tukums, Ogre,
Sigulda papildinās Rīgas funkcijas, izvietojot ražošanu, daudzveidīgus
pakalpojumus, mājokļus un nodrošinot rekreācijas iespējas.

LATVIJA2030 TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA
Sasniedzamība
Investīcijas lielo ostu (t.sk. Rīga) infrastruktūras un loģistikas
pakalpojumu attīstībai
Starptautiskā lidosta „Rīga” kā nozīmīgs Eiropas līmeņa gaisa satiksmes mezgls,
sekmējot gan Rīgas metropoles reģiona konkurētspēju, gan arī visas valsts
ekonomisko izaugsmi
Autoceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana Rīgas metropoles reģionā.
Rīgas pilsētas un Rīgas metropoles reģiona teritoriju plānojumos jāparedz un
jānodrošina teritorijas nozīmīgu transporta infrastruktūras objektu izbūvei.
Dzelzceļa infrastruktūras uzlabošana maršrutos starp Rīgu un nacionālas
nozīmes centriem
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Prioritātes

Rīcības virzieni

Stipras ģimenes, veseli un aktīvi
cilvēki

Kvalitatīva dzīves vide un
teritoriju attīstība

• Uz cilvēku centrēta veselības
aprūpe
• Psiholoģiskā un emocionālā
labklājība
• Stipras ģimenes paaudzēs
• Sociālā iekļaušana

•
•
•
•

Zināšanas un prasmes personības
un valsts izaugsmei

Kultūra un sports aktīvai un
pilnvērtīgai dzīvei

• Zinātne sabiedrības attīstībai,
tautsaimniecības izaugsmei un
drošībai
• Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša
izglītība

• Cilvēku līdzdalība kultūras un
sporta aktivitātēs
• Kultūras un sporta devums
ilgtspējīgai sabiedrībai

SOCIĀLĀ
UZTICĒŠANĀS

Daba un vide
Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi
Līdzsvarota reģionālā attīstība
Mājokļi

Uzņēmumu konkurētspēja un
materiālā labklājība

Vienota, droša un atvērta
sabiedrība

• Produktivitāte un inovācija
• Darbs un ienākumi
• Kapitāls un uzņēmējdarbības vide

• Saliedētība
• Tiesiskums un pārvaldība
• Drošība
Telpiskās attīstības perspektīva

NAP2027 izvēles
NAV dublēts Latvija2030 noteiktais
NAV veikts teritoriju
pretnostatījums
NAV ietverti detalizēti katra
reģiona specifikai atbilstoši
risinājumi attīstībai

IR noteikts, ka mērķi, prioritātes,
rīcības virzieni, uzdevumi kopumā
ir virzīti uz integrētu un ilgtspējīgu
attīstību visā valsts teritorijā
IR noteikti attīstības akcenti
katrai nacionālo interešu telpai

NAV reglamentēta atsevišķu
tautsaimniecības nozaru teritoriālā
attīstība
AUTONOMIJAS princips

SINERĢIJAS princips

Virzieni Rīgas metropoles areāla kā nacionālo interešu telpas
attīstībai līdz 2027.gadam
Sadarbība starp vietējām pašvaldībām, plānošanas reģioniem un valsts
institūcijām, panākot Rīgas metropoles areāla vienotu un ilgtspējīgu attīstību,
kā arī īstenojot kopīgus projektus integrētu, iedzīvotājiem viegli pieejamu,
uz kvalitāti un izmaksu efektivitāti orientētu pakalpojumu nodrošināšanai.

Vienotas transporta infrastruktūras izveide, sabiedriskā un velotransporta
nodrošināšana, urbānās attīstības plānošana, kopīgu projektu realizēšana
iedzīvotājiem un uzņēmējiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamībai.
Multifunkcionālu nacionālas nozīmes objektu rekonstrukcija un attīstība
Rīgas pilsētā un tās metropoles areālā kultūras, sporta, zinātnes un citu
nacionālas vai starptautiskas nozīmes pasākumu norisei.
Vietējo iniciatīvu atbalsts (apkaimes, radošie kvartāli u.c.), stiprinot to lomu
piepilsētas un lielpilsētas saskarē, kvalitatīvas un drošas dzīves vides veidošanā

Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība
PRIORITĀTĒ IETVERTIE UZDEVUMI
Starptautiskās savienojamības uzlabošana, īstenojot Rail Baltica projektu un vienlaikus paaugstinot
tranzīta pakalpojumu konkurētspēju un jaunu tirgu apguvi, veidojot Rīgu par nozīmīgu un modernu
[306]
multimodālu transporta mezglu, tai skaitā uzlabojot infrastruktūru un Eiropas vienotā transporta tīkla
produktivitāti un sekmējot vides mērķu ievērošanu
[332] Valsts iestāžu netiešo un atbalsta funkciju izvietošana ārpus Rīgas reģiona

[327]

Uzņēmējdarbību sekmējošas publiskās infrastruktūras izveide, balstoties uz teritoriju attīstības
plānošanas dokumentos noteikto teritoriju specializāciju un aktuālo privāto investoru pieprasījumu

[330]

Vietējās mobilitātes nodrošināšana nodarbinātībai un pakalpojumu saņemšanai, uzlabojot
infrastruktūru, sniedzot atbalstu inovatīviem mikromobilitātes risinājumiem

[328]

Koordinētas atbalsta sistēmas izveidošana investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības atbalstam
reģionos un reģionālā izaugsmes fonda izveide mērķtiecīgiem ieguldījumiem

NAP2027 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana

PKC mājaslapā www.pkc.gov.lv
NAP2027 1. redakcijas
apspriešanas rīkā var izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus
par:
• visu NAP2027. 1. redakciju kopumā
• stratēģiskajiem mērķiem
• prioritātēm, to rīcības virzieniem un uzdevumiem

Ar atbildību par Latvijas nākotni!

Papildus informācija: www.pkc.gov.lv/nap2027
@LVnakotne

