1. Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā
Atslēgas vārdi: ilgtspējīga mobilitāte, pārvietošanās ar kājām, velo infrastruktūra, sabiedriskais
transports, mobilitātes punkti, stāvparki
Attiecīgā prioritāte atbalsta mūsdienīgu un ilgtspējīgu mobilitāti – tādu, kas veicina sabiedriskā
transporta, velosipēdu un citu mazizmēra pārvietošanās līdzekļu lietošanu pilsētā, kā arī koplietošanas
transporta risinājumus. Tādējādi sabiedrības daļai, kurai ikdienā nav obligāta nepieciešamība
pārvietoties ar privāto automašīnu, tiek nodrošinātas iespējas izmantot ērtus, drošus un videi
draudzīgus transportlīdzekļus, kas vienlaicīgi uzlabo gaisa kvalitāti pilsētā, samazina negatīvo ietekmi
uz klimatu un transportlīdzekļu slodzi uz pilsētas ielām.
Pilsētniekiem ļoti svarīgs nosacījums ir savas dzīvesvietas un darbavietas laba sasniedzamība no
tādiem stratēģiskiem punktiem kā lidosta, dzelzceļa stacija, apkaimju centri, kas nodrošina
pakalpojumus vai tālāku pārvietošanos uz citām Baltijas un Eiropas metropolēm. Turklāt, Eiropas
iedzīvotāju vidū jau pastāv tendence arvien mazāk izmantot personīgo automašīnu, bet, lai tas tiktu
panākts, izšķiroša loma ir infrastruktūras lietošanas ērtumam, drošībai un kvalitātei.
Nākamajā plānošanas periodā potenciāli risināmie jautājumi šīs prioritātes ietvaros:
✓ Rīgas sabiedriskā transporta tīkla audits un pārplānošana atbilstoši aktuālajai situācijai
✓ Dzelzceļa, t.sk. Rail Baltica, integrēšana kopējā pilsētas sabiedriskā transporta tīklā
✓ Infrastruktūra velosipēdistiem, elektroskūteriem un citiem mikromobilitātes dalībniekiem,
piemēram, veloceļi, velo stāvvietas, apkopes stacijas
✓ Salāgots sabiedriskā transporta tīkls Rīgā un Pierīgā ar vienotu sabiedriskā transporta biļeti
(Rīgas metropoles areālā)
✓ Multimodālo satiksmes mezglu attīstība, piemēram, vietas, kur nodrošināta ērta pārsēšanās
no reģionālā uz pilsētas sabiedrisko transportu
✓ Sabiedriskā transporta tīklā integrētu stāvparku (Park&Ride jeb autostāvvietu) attīstīšana Rīgā
un Pierīgā (Rīgas metropoles areālā)
✓ Gājēju un velobraucēju sabiedriskā transporta kuģīšu integrēšana pilsētas transporta sistēmā
(Bolderāja – Vecmīlgrāvis – Sarkandaugava – Iļģuciems)
✓ Mobilitātes punktu idejas attīstīšana un ieviešana pilsētā (apkaimju līmeņa transporta mezgli,
kas apvieno vairākus ilgtspējīga transporta veidus, piemēram, sabiedriskais transports un
velosipēdu īre)
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2. Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide
Atslēgas vārdi: publiskā ārtelpa, vides pieejamība, atpūtas vietas, parki & skvēri, bērnu rotaļlaukumi,
peldvietas, sporta laukumi
Pilsētvides attīstībā pašvaldība, sabalansējot dažādus aspektus, paredz apkaimju identitātes
izkopšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma un pilsētai raksturīgās ainavas saglabāšanu un spilgtu
laikmetīgu iezīmju ieviešanu. Publiskās ārtelpas galvenās kvalitātes ir dzīvīgas ielas, laukumi, parki un
skvēri. Mežaparkos jāsaglabā dabiskā meža ainava, bet jāpaaugstina teritorijas izmantošanas iespējas
tūrisma un rekreācijas jomās. Perifērijā veidojamas aktīvās atpūtas takas, rekreācijas veloceļus
aktivizējot jaunas telpas lietojuma funkcijas dažādām vecuma grupām, ievērojot sezonalitāti.
Daugavas telpā un pilsētas ezeros jāattīsta piestātnes, krastmalas laipas un citi risinājumi, kas pielāgoti
dažādām motorizētām un nemotorizētām laivām kā arī jālabiekārto esošās pludmales un jāveido
jaunas. Jāturpina sporta un bērnu rotaļu laukumu attīstība pilsētas apkaimēs, kā arī jāveido dažādi citi
pilsētvides risinājumi ar mērķi, lai pilsētniekiem būtu kvalitatīva iespēja pavadīt brīvo laiku savas dzīves
vietas tuvumā. Apkaimēs ar atraktīvas publiskās ārtelpas izveidi, jāattīsta telpiski funkcionāli centri,
kas veicinās iedzīvotāju socializēšanos un apkaimju pievilcību.
Nākamajā plānošanas periodā potenciāli risināmie jautājumi šīs prioritātes ietvaros:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Visaptveroša vides pieejamības nodrošināšana
Parku un skvēru sakārtošana un jaunu veidošana
Ielas kā publiskās telpas idejas attīstīšana un ieviešana
Rekreācijas veloceļi un pastaigu takas, atpūtas vietas
Jaunu bērnu rotaļlaukumu veidošana
Turpināt sporta laukumu sakārtošanu un jaunu veidošanu
Jaunu peldvietu iekārtošana pludmalē, ezeros un Daugavā
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3. Pielāgota pilsētas ekosistēma vides piesārņojuma un klimata pārmaiņu
mazināšanai
Atslēgas vārdi: gaisa kvalitāte, klimata pārmaiņas (mazināšana + pielāgošanās), pilsētas
apzaļumošana, atkritumu šķirošana, pretplūdu risinājumi, lietusūdens apsaimniekošana, zaļā
infrastruktūra, trokšņu mazināšana
Pilsētas ekosistēmu veido cilvēka radītas vides un dabas vides mijiedarbība. Zaļās infrastruktūras
pielietošana, kā arī ekosistēmas pakalpojumu izmantošana veido ilgtspējīgu, tīru un zaļu vidi, novēršot
negatīvo faktoru ietekmi uz pilsētvidi un cilvēku veselību. Pašvaldībai jānodrošina efektīva dabas,
apstādījumu un ūdens teritoriju apsaimniekošana un attīstība. Jāveicina akvatoriju atjaunošanas
(renaturalizācijas) iespējas, lietusūdens apsaimniekošana un bioloģiskā daudzveidība. Esošajās
apdzīvotajās vietās jāsamazina rūpniecības objektu, autotransporta, dzelzceļa un gaisa transporta
radīto troksni. Perspektīvajās apbūves teritorijās jāsamazina trokšņa izplatīšanos, lai novērstu tā radīto
negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību un nodrošinātu pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamo un publisko
ēku teritorijās. Sadarbībā ar valsts institūcijām un privāto sektoru jāveic sanācijas pasākumi
apzinātajām piesārņotām teritorijām un akvatorijām. Pašvaldībai aktīvi jāveic līdzdarbība, lai sasniegtu
valsts uzstādītos klimata mērķus, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un palielinot oglekļa
dioksīda piesaisti. Atkritumu apsaimniekošanas jomā jāievieš visaptveroša atkritumu šķirošana un
jāveicina bezatlikuma tehnoloģijas ieviešanu pilsētā.
Nākamajā plānošanas periodā potenciāli risināmie jautājumi šīs prioritātes ietvaros:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gaisa kvalitātes uzlabošana
Piesārņoto dabas teritoriju attīrīšana
Ilgtspējīgu lietusūdens un meliorācijas risinājumu ieviešana
Pilsētas apzaļumošana – koku un krūmu stādīšana
Mazināt trokšņu piesārņojumu līmeni dzīvojamās zonās
Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras ieviešana vietās, kur tā šobrīd nav
Atkritumu šķirošana un samazināšana
Pretplūdu risinājumu ieviešana teritorijās, kas atrodas plūdu riska zonās
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4. Kvalitatīva un pieejama izglītība
Atslēgas vārdi: izglītības kvalitāte, PII, materiāltehniskais nodrošinājums, sociālais kapitāls, vides
pieejamība, integrācija, mūžizglītība, interešu izglītība
Izglītība ir pilsētas labklājības jautājums - jo zinošāki Rīgas iedzīvotāji, jo pilsētas ekonomika ir
konkurētspējīgāka un kopējais labklājības līmenis aug. Izglītība ir bijusi viena no Rīgas prioritātēm, kuru
līdz 2027.gadam būtu jāturpina attīstīt, veicinot izglītības pieejamību visām vecuma grupām, un
jārisina esošās problēmas - lielās rindas uz pirmsskolas izglītības iestādēm, teritoriālo nevienlīdzību
skolu kvalitātē, skolotāju kvalifikācijas celšana un pienācīga skolotāju skaita nodrošināšana visās
Rīgas skolās. Sadarbībā ar valsti un dažādām izglītības iniciatīvām (piemēram, Iespējamā Misija) ir
jāveido inovatīvā pieeja un jānodrošina jaunā izglītības standarta Skola 2030 veiksmīgu ieviešanu Rīgas
skolās. Viens no mērķiem šajā prioritātē ir nodrošināt katrā apkaimē pieejamu izglītības iestādi. Tāpat
jānodrošina, ka Rīga nostiprina savu lomu kā valsts augstākas izglītības centrs, turpinot sadarboties ar
augstskolām Zināšanu jūdzes izveidē.
Nākamajā plānošanas periodā potenciāli risināmie jautājumi šīs prioritātes ietvaros:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Izglītības kvalitātes celšana visā pilsētā, mazinot teritoriālo izglītības kvalitātes nevienlīdzību
Rindu samazināšana pirmsskolas izglītības iestādēs
Skolu tīkla pielāgošana iedzīvotāju skaitam
Mūžizglītības veicināšana - kvalifikācijas paaugstināšana vai pielāgošana darba tirgus
vajadzībām
Interešu izglītības attīstība un pilnveidošana – kursi, pulciņi, nometnes visa vecuma
iedzīvotājiem
Attīstīt izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi (t.sk. mācību līdzekļus un IKT)
Uzlabot Rīgas skolu ēku tehnisko stāvokli un energoefektivitāti tajās
Risināt vides pieejamību izglītības iestādes personām ar invaliditāti, palielināt izglītības iestāžu
un tās apkārtnes drošību un nodrošināt drošu pieejamību ar velosipēdiem, automašīnām u.c.
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5. Pieejams un daudzveidīgs mājoklis
Atslēgas vārdi: īres fonds (sociālais mājoklis, pieejams mājoklis), dzīves vides kvalitāte, pagalmu
kompleksa revitalizācija, darba spēks, energoefektivitāte, māju apsaimniekošana
Pilsētas viens no galvenajiem mērķiem ir nodrošināt tās iedzīvotājus ar kvalitatīviem mājokļiem. Lai to
panāktu, nepieciešams paplašināt mājokļu pieejamību, vairāk domājot par to, lai tos spētu atļauties
arī ģimenes ar bērniem un jaunie profesionāļi, jo pašlaik pastāv tendence minēto iedzīvotāju grupu
aizplūšanai no pilsētas, kur viens no svarīgākajiem aspektiem ir tieši finansiāli pieejamu mājokļu
trūkums, kurā ietverts arī īres tirgus. Tāpat liela nepieciešamība ir pēc pilsētas mājokļu politikas
izstrādes, ņemot vērā mobilitāti un nodarbinātību, kā arī īpašumtiesību sakārtošanas mikrorajonos.
Svarīgs aspekts ir arī pilsētā esošā dzīvojamā fonda stāvoklis – tas ir ļoti novecojis un ir liela
nepieciešamība to atjaunot, kura procesā svarīgi nodrošināt vides pieejamību visām sabiedrības
grupām. Kā arī vienlaicīgi ir būtiski veicināt iekškvartālu kompleksu revitalizācijas projektus un kopienu
stiprināšanu.
Nākamajā plānošanas periodā potenciāli risināmie jautājumi šīs prioritātes ietvaros:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pilsētas mājokļu politikas izstrāde
Pieejams mājoklis jaunajiem profesionāļiem un ģimenēm ar bērniem
Pašvaldības īres fonda uzlabošana un paplašināšana
Veidot mehānismus kā publiskais sektors var atbalstīt dzīvojamo ēku rekonstrukciju
Dzīvojamo rajonu kompleksi teritoriju revitalizācijas projekti, kas koncentrējas uz publiskās
telpas kvalitāti un kopienu stiprināšanu
Risināt privāto automobiļu novietošanas iespējas pie mājokļa
Risināt drošu velosipēdu novietņu pieejamību pie mājokļa
Zemes īpašumtiesību jautājumu sakārtošana īpašumiem mikrorajonos
Stimulēt iedzīvotāju skaita pieaugumu pilsētas centrā (Rīgas vēsturiskajā centrā), atbalstot
pilsētas centra veidošanu par dzīvesvietu
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6. Mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība
Atslēgas vārdi: atvērta un caurskatāma pārvaldība, datu atvēršana, pašvaldības darba efektivizācija,
radošā birokrātija, komunikācija, darbs ar apkaimēm un uzņēmējiem
Prioritāte atbalsta mūsdienīgas, modernas un uz klientu orientētas publiskās pārvaldes veidošanu. Ļoti
svarīgs aspekts ir pārvaldes tuvināšana iedzīvotājam gan no pakalpojumu pieejamības viedokļa, gan
no tā, ka iedzīvotāji tiek vairāk sadzirdēti (apkaimju koordinatori, izpilddirekciju stiprināšana). Būtiski
ir veicināt arī pārvaldības atklātību un lielāku caurskatāmību, lai mazinātu negācijas no iedzīvotāju
puses un veicinātu viņos izpratni par attiecīgajos procesos notiekošo, kā arī reaģēt uz mainīgajām
sabiedrības vajadzībām. Iespējams veidojamas jaunas sadarbības formas starp RD iestādēm darbu
efektivizācijas nolūkos.
Liels trūkums vēljoprojām pastāv datu pieejamībā jeb tā sauktajos “atvērtajos datos”, kuri ir ļoti
nepieciešami ne tikai pašvaldības iekšienē, bet arī uzņēmumiem un pašiem iedzīvotājiem. Tāpat
nepieciešams turpināt pakalpojumu digitalizāciju, lai tos būtu iespējams saņemt jebkurā vietā, kas
tādējādi arī atslogotu attiecīgo iestāžu darba noslodzi.
Nākamajā plānošanas periodā potenciāli risināmie jautājumi šīs prioritātes ietvaros:
✓
✓
✓
✓

Uz klientu orientēta pārvaldība, mūsdienīga komunikācija
Jaunu e-pakalpojumu ieviešana
Pašvaldības darbības efektivizācija un darbinieku kompetences paaugstināšana
Pārvaldes tuvināšana iedzīvotājam – izpilddirekciju stiprināšana un apkaimju koordinatoru
ieviešana
✓ Pašvaldības datu strukturēšana un atvēršana
✓ Pašvaldības iestāžu sadarbība – darbu un rīcību koordinācija
✓ Dialogs ar uzņēmējiem
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7. Veselīga un sociāli iekļaujoša pilsēta

Atslēgas vārdi: aktīvs dzīvesveids, veselīgs dzīvesveids, veselības infrastruktūra, integrācija, apkaimju
identitāte, jaunieši
Veselīga un sociāli iekļaujoša pilsēta kā prioritāte Rīgas attīstībā nozīmē to, ka integrāli tiek domāts
par fizisko veselību un sociālo iekļaušanu. Galvenais mērķis ir veidot tādu Rīgu, kurā ir pieejama ne
tikai kvalitatīva fiziska sociālā infrastruktūra (ceļi, slimnīcas, bibliotēkas utt.), bet arī sabiedrība ir
atvērta un iekļaujoša ar plašām iespējām pilsoniskai pašizpausmei. Šīs prioritātes attīstīšana nozīmē
atbalstīt rīdzinieku, lai tam būtu pieejama tāda infrastruktūra un apstākļi, kas veicinātu pārvietošanos
kājām vai velosipēdu, ģimenes ārsts būtu pieejams netālu no mājām, tiktu veicināta piederība
apkaimei u.c.
Rīdziniekam tiek sniegtas iespējas piedalīties dažādās aktivitātēs arī ārpus darba, tajā skaitā būt
aktīvam savā apkaimē un iesaistīties tās aktīvistu veidotos pasākumos, vai arī pašam būt tās kopienas
veidotājam. Jauniešiem, kuri ir Rīgas nākotne, ir iespējams attīstīt savas intereses un tikt iesaistītam
pilsētas attīstībā, piedaloties dažādos forumos, projektos un lēmumu pieņemšanā. Turklāt pilsētai ir
jābūt sociāli draudzīgai un daudzveidīgai, tādai, lai cilvēki ar dažādām pieredzēm un kultūru būtu
spējīgi iejusties Rīgas dzīvē un veidot sociālās saiknes.
Nākamajā plānošanas periodā potenciāli risināmie jautājumi šīs prioritātes ietvaros:
✓ Veicināt aktīvu ikdienas pārvietošanos pilsētā ar kājām un velosipēdiem
✓ Turpināt attīstīt aktīvās atpūtas infrastruktūru, kas paredzēta visām paaudzēm
✓ Ģimenes ārstu pakalpojumu nodrošināšana tuvāk mājām
✓ Turpināt veselības iestāžu infrastruktūras atjaunošanu
✓ Veselīga dzīvesveida un uztura popularizēšana – notikumi, sacensības, festivāli
✓ Atbalsts pilsētas dārzkopībai un vietēji audzētiem pārtikas produktiem
✓ Apkaimju identitātes stiprināšana, atbalstot kopienu aktivitātes apkaimēs
✓ Atbalsts apkaimju kopienas centru (telpu) veidošanai, lai nodrošinātu vietu apkaimju biedrību
pasākumiem
✓ Lielāks atbalsts dažādu nozaru NVO
✓ Bērnu un jauniešu iesaiste pilsētas attīstības procesos
✓ Tolerances un starpkultūru dialoga veicināšana
✓ Bezmaksas latviešu valodas kursi visiem interesentiem
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8. Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku
Atslēgas vārdi: Rīgas metropole, Integrācija BJR, Rail Baltica, osta, lidosta, maģistrālās ielas,
infrastruktūras un pakalpojumu efektivizēšana, viedpilsētu risinājumi, pilsētas atpazīstamība,
inovācijas
Tematiskā ziņā plaša prioritāte, kas no vienas puses veicina pilsētas starptautisko konkurētspēju, no
otras stimulē inovatīvas vietējās ekonomikas veidošanos. Pilsētas Baltijas jūras reģionā kļūst aizvien
savienotākas un iedzīvotāji arvien mobilāki. Tādu infrastruktūras objektu izbūve, kā, piemēram, “Rail
Baltica”, veicina aizvien dziļāku reģiona integrāciju sniedzot iespēju Baltijas jūras reģionam efektīvi
konkurēt Eiropas vai pat globālajā mērogā. Vienlaikus integrācija rada izaicinājumu arī reģiona iekšienē
esošajām pilsētām kļūt efektīvākām, reaģēt uz iedzīvotāju vajadzībām, piesaistīt talantus un iesaistīties
savstarpējā konkurencē par labākās dzīves vietas un iespēju nodrošināšanu tās iedzīvotājiem.
Viena no līdz šim neizmantotajām iespējām ir Rīgas metropoles attīstība, kas no vienas puses palīdzētu
efektivizēt iekšējos pārvaldības procesus tādās jomās kā mobilitāte un izglītība, bet no otras paaugstinātu pilsētas atpazīstamību un nozīmi starptautiskā mērogā. Rīgā dzīvo 630 tūkstoši
iedzīvotāju, kamēr Rīgas metropolē vairāk kā 1 miljons, padarot to par vienu no lielākajām reģiona
metropolēm. Pilsēta turpinās iekļaušanos starptautiskajos transporta tīklos, vienlaikus savas
starptautiskās pozīcijas iespējams stiprināt arī uzņemoties Baltijas valstu galvaspilsētu un Helsinku
sadarbības tīkla veidošanu.
Tāpat šī prioritāte atbalstīs inovatīvas ekonomikas formas, radot apstākļus, lai jaunie uzņēmēji var
darboties un attīstīt savas idejas tieši Rīgā. Nepietiekama darbība pastāv sadarbības platformu izveidē
starp universitātēm, uzņēmumiem un pašvaldību, kas sniegtu iespēju augstskolu studentiem un
absolventiem realizēt savu intelektuālo potenciālu un veidot jaunus produktus vai risinājumus
esošajām problēmām.
Nākamajā plānošanas periodā potenciāli risināmie jautājumi šīs prioritātes ietvaros:
✓ Viedpilsētu tehnoloģisko risinājumu testēšana un līdzdalība to ieviešanā
✓ Atbalsts augstskolu studentu un absolventu iesaistei jaunu produktu izstrādē (sadarbība starp
universitātēm, uzņēmumiem un pašvaldību)
✓ Atbalsts inovatīviem, jauniem uzņēmumiem, piemēram, grantu programma "Atspēriens"
✓ Uzņēmējdarbības sekmēšana sadarbībā ar studentu inkubatoriem, piemēram, "Rīgas Drosmes
grants", atbalstot jaunos uzņēmējus
✓ Aprites un videi draudzīgas ekonomikas stimulēšana
✓ Alternatīvais tūrisms, kas koncentrējas uz dažādām Rīgas apkaimēm un Pierīgu
✓ Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai
✓ Iekļaušanās starptautiskajos transporta tīklos – Rail Baltica, lidostas un ostas attīstīšana un
savienošana
✓ Dalīto biznesa pakalpojumu centru un citu pakalpojuma eksporta attīstības veicināšana
(pilsētvides stimuli starptautisko biznesa pakalpojumu centru attīstībai)
✓ Atbalsts degradēto teritoriju transformēšanai un iedzīvināšanai
✓ Sadarbība ar citām Rīgas metropoles areāla pašvaldībām, lai risinātu mobilitātes, izglītības
tīkla, tūrisma, pakalpojumu nodrošināšanas un starptautiskās atpazīstamības jautājumus un
stiprinātu visa reģiona konkurētspēju
✓ Iekļaušanās Baltijas jūras reģiona lielo pilsētu tīkla veidošanā, veidojot ciešu sadarbību ar
Viļņu, Tallinu un Helsinkiem
✓ Pilsētas infrastruktūras un pakalpojumu izvērtēšana un pielāgošana faktiskajam iedzīvotāju
skaitam
✓ Starptautiskās atpazīstamības paaugstināšana, atjaunota vizuālā identitāte
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9. Daudzveidīga un autentiska kultūrvide
Atslēgas vārdi: laikmetīgā kultūra, apkaimju daudzveidība, bibliotēkas, kultūras infrastruktūra un
objekti, radošie kvartāli
Prioritāte atbalsta tādas kultūrvides veidošanu, kas iedzīvotājiem ļauj pieredzēt pilsētas daudzveidību
un unikalitāti, labāk iepazīt pilsētas vietas un kopienas. Pats kultūras process ļauj apzināt vietējos
resursus, ieraudzīt subkultūras, rosināt diskusijas sabiedrībā, tādējādi sniedzot nozīmīgu intelektuālo
pienesumu vietējo procesu izpratnē, kā arī ietekmējot pilsētas attīstības virzienu. Kultūra nav tikai tās
patērēšana un izklaide, tā spēj uzlabot dzīves kvalitāti un stimulēt pārmaiņas pilsētā. Neizmantots
potenciāls un būtiska loma ir arī tām neatkarīgajām, atvērtajām, eksperimentālajām un inovatīvajām
kultūras iniciatīvām, kuras rada jaunas idejas, darbības formātus un pozitīvi ietekmē gan kultūras, gan
sociālo vidi. Prioritātes ietvaros tiks izvērtētas iespējas sniegt atbalstu arī lielajiem kultūras objektiem,
tādiem kā Laikmetīgās mākslas muzejs vai Nacionālā koncertzāle.
Nākamajā plānošanas periodā potenciāli risināmie jautājumi šīs prioritātes ietvaros:
✓
✓
✓
✓

Atbalsts laikmetīgās kultūras projektiem
Bibliotēku atjaunošanu un pielāgošana papildus kultūras un kopienu funkcijām
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
Atbalsts lielajiem kultūras objektiem, piemēram, koncertzālei un laikmetīgajam mākslas
muzejam
✓ Turpināt atbalstu radošajiem kvartāliem un brīvvietām, kuras pilsētniekiem sniedz vietu un
atbalstu, īstenojot savas ideja
✓ Atbalsts mākslai publiskajā ārtelpā

9

