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Kā Attīstības programma ietekmē pilsētas attīstību?

AP2027 nosaka pilsētas attīstības fokusu
nākamjiem septiņiem gadiem

• Definē pilsētas attīstības prioritātes 
tuvākajiem gadiem

• Nodrošina RD departamentu un citu iestāžu 
koordināciju pilsētas mērķu sasniegšanā

• Nosaka pašvaldības galvenos dienas kārtības 
jautājumus un vada publisko investīciju 
izlietojumu



Attīstības programma kā pilsētas stratēģijas RĪGA 2030 īstenošanas rīks

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

Attīstības programma 2014-2020

Attīstības programma 2021-2027

2014 2020 2021 2027 2030



…

AP2027

AP2027 ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kura mērķis ir turpināt īstenot

Stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa attīstības mērķu, telpiskās attīstības perspektīvas un

stratēģisko nostādņu sasniegšanu.
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• AP2027 ir izvirzīti šādi principi:

• programma tiek veidota mērķētāka un
fokusētāka;

• programmas izstrādes laikā galvenās
personas ir nozaru vadītāji, kas veiks
nozīmīgu darbu AP2027 ieviešanā;

• tiek stiprināta budžeta un plānošanas
sasaiste, lai radītu praktisku, skaidru,
mērķētu un ieviešamu programmu,
kas palīdzēs pilsētai mainīties tuvāko
septiņu gadu laikā.



Horizontāla pieeja Attīstības programmas izstrādē

Prioritāte Iestāde Vadītājs

ĒRTA UN VIDEI DRAUDZĪGA PĀRVIETOŠANĀS 
PILSĒTĀ

RD PAD Kristaps Niedols

DZĪVES KVALITĀTI VEICINOŠA PILSĒTVIDE Rīgas Arhiteka birojs Gvido Princis

PIELĀGOTA PILSĒTAS EKOSISTĒMA VIDES
PIESĀRŅOJUMA UN KLIMATA PĀRMAIŅU
MAZINĀŠANAI

RD MVD Evija Piņķe

KVALITATĪVA UN PIEEJAMA IZGLĪTĪBA RD IKSD Lāsma Lancmane

PIEEJAMS UN DAUDZVEIDĪGS MĀJOKLIS Rīgas Arhiteka birojs Gvido Princis

MŪSDIENĪGA UN ATVĒRTA PILSĒTAS PĀRVALDĪBA Izpilddirektors

VESELĪGA UN SOCIĀLI ATBALSTOŠA PILSĒTA RD LD Inga Solovjova un Mārtiņš Moors

KONKURĒTSPĒJĪGA PILSĒTA 
AR INOVATĪVU EKONOMIKU

RD PAD Rolands Bogdanovs

DAUDZVEIDĪGA UN AUTENTISKA KULTŪRVIDE RD IKSD Baiba Šmite



Papildus prioritātēm ir noteikti četri AP2027 stratēģiski horizontālie
virzieni, kuri atspoguļojas vairākās AP2027 prioritātēs un kuriem ir
īpaša nozīmē Stratēģijas izvirzīto attīstības mērķu realizēšanā:

• pilsētas konkurētspēja;
• klimata pārmaiņu mazināšana un adaptēšanās klimatam;
• Rīgas kopienu iesaiste un pilnvarošana;
• Rīgas metropoles areāla sadarbība un attīstība.



Darbs ar prioritātēmInformācijas ievākšanas fāze Rīcību un investīciju fāze 

Sākums
2018

Finišs
2021

AP 2027 izstrāde oficiāli tika sākta 2018. gada nogalē, balstoties uz RD 21.11.2018. lēmumu Nr. 1770 “Par Rīgas attīstības programmas
2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu”.

2018. gada nogale – darbnīca pašvaldības darbiniekiem, attīstības izaicinājumu apzināšana;
2019. gada 1. ceturksnis – klātienes intervijas ar pašvaldības iestādēm attīstības virzienu kartēšanai; 
2019. gada maijs – seminārs “Ceļā uz kopīgo” NVO, pašvaldības un valsts iestāžu pārstāvjiem, lai apzinātu interešu saskares laukus un 
prioritātes pilsētas attīstībai

Aktīvas sarunas gan ar pašvaldību, gan ar sadarbības partneriem 

decembris

2018

februāris - aprīlis

2019

maijs

2019

2019. gada vasara – iedzīvotāju elektroniskā aptauja, kur apzinātas aktīvo rīdzinieku pilsētas attīstības prioritātes; 
aizpildīja 2294 respondenti.

Darbs 9 tematiskajās darba grupās, veidojot AP2027 Stratēģiskās daļas ietvaru 

augusts

2019

novembris - maijs

2019-2020

Mēs esam šeit

rudens

2020

ziema/pavasaris 

2021

Darbs pie projektu atlasīšanas un prioritizēšanas

SIVN un sabiedriskā apspriešana



AP2027 struktūra

• Nehierahiska struktūra – visas 9 
prioritātes ir savstarpēji nozīmīgas

• Iespējas un izaicinājumi iezīmē galvenos 
šķēršļus un veidus, kā tos risināt (ar 
uzdevumiem)

• Indikatori ir piesaistīti vismaz vienam 
uzdevumam

• Prioritātes struktūra:
• Mērķis

• Apraksts

• Iespējas un izaicinājumi

• Uzdevumi

• Indikatori

• Rīcības plāns

• Investīcijas plāns (projekti)

• Ieviešanas sistēma

• Uzraudzība



1.1. Padarīt sabiedrisko transportu par Rīgas mobilitātes mugurkaulu

1.2. Ieviest mobilitātes hierarhiju

1.3. Mobilitāti attīstīt sabalansēti, paredzot nepieciešamos ierobežojumus

1.4. Veidot daudzveidīgu publisko ārtelpu ar ērtu mobilitāti

1.5. Veicināt sadarbību mobilitātes jomā Rīgā un Pierīgā

Uzdevumi



2.1. Saglabāt un kvalitatīvi pilnveidot dabas vērtības Rīgā

2.2. Veicināt krastmalu un ūdens telpu plašāku pieejamību
un lietojumu, kā arī attīstīt nepieciešamo infrastruktūru

2.3. Uzlabot pilsētvidi Rīgai nozīmīgās un pilsētbūvnieciski kompleksās
teritorijās

2.4. Veidot pilsētvidi, kas nodrošina funkcionālo un 
sociālo daudzveidību

2.5. Izveidot kompleksas pilsētvides pārvaldības modeli

Uzdevumi



3.1. Samazināt siltumnīcgāzu emisiju

3.2. Mazināt plūdu riskus

3.3. Uzlabot vides kvalitāti

3.4. Nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un pieejamiem 
komunālajiem kalpojumiem

3.5. Nodrošināt videi draudzīgas atkritumu saimniecības attīstību

Uzdevumi



4.1. Ieviest kompetenču pieeju vispārējās izglītības saturā

4.2. Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci

4.3. Iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanā

4.4. Veicināt sabiedrībā izpratni par iekļaujošu izglītību

4.5. Uzlabot iedzīvotāju neformālās izglītības piedāvājumu un pieejamību

4.6. Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu interešu un profesionālās 

ievirzes programmu un aktivitāšu piedāvājumu un pieejamību

Uzdevumi



5.1. Izstrādāt un ieviest Rīgas mājokļu politiku un programmu

5.2. Veikt kompleksu dzīvojamā fonda atjaunošanu un attīstīšanu

5.3. Nodrošināt kvalitatīvu informācijas pieejamību par dzīvojamo 
fondu pašvaldībā

5.4. Nodrošināt mājokļu pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām

Uzdevumi



6.1. Aktivizēt e-pakalpojumu ieviešanu pašvaldībā

6.2. Uzlabot pašvaldības iestāžu un 
kapitālsabiedrību darbu, sadarbību un rīcības koordinēšanu

6.3. Padarīt efektīvāku pašvaldības darbu, paaugstinot darbinieku 
kompetenci un uzlabojot darba apstākļus

6.4. Nodrošināt koordinētu un vienotu investīciju pārvaldību

6.5. Sekmēt vienotu komunikāciju, informācijas un datu pieejamību

6.6. Veicināt iedzīvotāju un NVO līdzdalību pašvaldībai būtisku 
lēmumu pieņemšanā

6.7. Īstenot Rīgas stratēģisko interešu pārstāvniecību sadarbībā ar 
reģiona, valsts un ārvalstu institūcijām

6.8. Paaugstināt drošības uzturētāju darbības efektivitāti

Uzdevumi



7.1. Nodrošināt modernus sociālās aprūpes un rehabilitācijas
risinājumus, kas aprūpējamā tuviniekiem ļauj palikt ekonomiski
aktīviem

7.2. Attīstīt starpnozaru sadarbību un integrētus risinājumus –
vienota, saprotama, skaidra rīcība sociālo problēmu mazināšanā un
novēršanā

7.3. Veicināt sabiedrības līdzatbildību, interešu pārstāvniecību sociālo
pakalpojumu, sociālās palīdzības un veselības veicināšanas jomā

7.4. Nodrošināt Rīgas sociālo pakalpojumu sistēmai nepieciešamos
cilvēkresursus

7.5. Vairot informācijas tehnoloģiju pratību un izmantošanu praksē

Uzdevumi



7.6. Nodrošināt iedzīvotājiem ērtu sociālo palīdzību adekvātā apjomā

7.7. Veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto rīdzinieku integrāciju
darba tirgū

7.8. Izveidot proaktīvu sociālo pakalpojumu administrēšanas sistēmu

7.9. Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību rīdziniekiem

7.10. Īstenot starpinstitucionālu, uz pierādījumiem balstītu sabiedrības
veselības politiku

7.11. Atjaunot sociālo pakalpojumu infrastruktūru

Uzdevumi



8.1. Integrēt starptautiskos multimodālos sabiedriskā transporta 
mezglus pilsētas struktūrā

8.2. Attīstīt maģistrālās ielas, lai veicinātu pilsētas konkurētspēju

8.3. Stiprināt pilsētas sadarbības ekosistēma

8.4. Attīstīt jaunas un inovatīvas uzņēmējdarbības iniciatīvas

8.5. Veicināt pilsētas atpazīstamību, ieviešot vienotu, mērķētu zīmola un 
komunikācijas stratēģiju

8.6. Mazināt tūrisma sezonalitāti, veicinot pieprasījumu pēc viesmīlības
pakalpojumiem ārpus galvenās tūrisma sezonas

8.7. Izstrādāt un ieviest rīkus vietējo un starptautisko investīciju, t.sk.
starpnacionālo uzņēmumu, piesaistei

8.8. Sekmēt vidi degradējošu teritoriju efektīvāku izmantošanu



9.1. Veicināt apkaimju kultūras un kopienu iniciatīvas vietu identitātes 
un sabiedriskās dzīves pilnveidošanai

9.2. Stiprināt profesionālās mākslas un kultūras iniciatīvas, atbalstot 
laikmetīga, augstas kvalitātes kultūras satura pieejamību

9.3. Attīstīt publisko bibliotēku atbilstoši modernas bibliotēkas 
principiem

9.4. Saglabāt kultūrvēsturisko ainavu, veicinot saudzīgu būvmantojuma
atjaunošanu

9.5. Integrēt pilsētas struktūrā nacionālas nozīmes kultūras objektus, 
atbalstot pilsētas veidošanos par kultūras metropoli

Uzdevumi



Paldies par uzmanību!

AP2027


