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Esošās situācijas apzināšana

AP2020 novērtējums

DECEMBRIS − MARTS

Sanāksmes ar RD 

iestādēm

FEBRUĀRIS − MARTS

AP2027 darba 

seminārs 

’’Ceļā uz kopīgo’’

Iedzīvotāju aptauja

JŪLIJS − AUGUSTS

Darbs tematiskajās darba grupās

NOVEMBRIS − SEPTEMBRIS

Vebināri par AP2027 

Stratēģiskās daļas 

projektu

* VDG – Vadības darba grupa

Diskusija-darbnīca 

par Reģionālajiem 

sadarbības projektiem

AP2027 Stratēģiskās daļas izstrāde

NOVEMBRIS − DECEMBRIS

Rīcības un Investīciju 

plāna izstrāde

DECEMBRIS − 

FEBRUĀRIS

2021

Sabiedriskā 

apspriešana

APRĪLIS

AP2027 

1.redakcija

AP2027 

apstiprināšana

AP2027 

pilnveide

MAIJS

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021 -2027 
AKTIVITĀŠU LAIKA GRAFIKS 
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DECEMBRIS

MAIJS

AUGUSTS

SEPTEMBRIS

VDG VDG VDG VDG VDG VDG

APRĪLIS

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata izstrāde

JANVĀRIS 2020 − MARTS 2021



2021 VDG

Rīcības un Investīciju plāna izstrāde

DECEMBRIS (2020) − MARTS (2021)

Sabiedriskā 

apspriešana

APRĪLIS

AP2027 

pilnveide

MAIJS

VDGTDG TDG

AP2027 

1.redakcija

APRĪLIS

AP2027 

apstiprināšana

JŪNIJS

Iesniegti rīcību un 

investīciju priekšlikumi

21.janvāris

VDG – Vadības darba grupa

PAD DDG – PAD darba grupa

TDG - Tematiskā darba grupa

TDG
PAD

DG

Iestādes izvērtē 

AP2020 RP/IP un 

aizpilda formas ar 

priekšlikumiem

AP2027 RP/IP

PAD

DG

kritēriju 

matricas

darbnīca

rīcību un 

projektu

ideju izstrāde

•priekšlikumu izvērtējums

(kritēriju matrica)

•priekšlikumu izstrāde

•finanšu ietvars

PAD

DG

iesniegto

priekšlikumu 

izvērtējums



AP2027 STRUKTŪRA

• Pašreizējās situācijas raksturojums

• Stratēģiskā daļa, kas nosaka prioritātes, mērķus, uzdevumus, rādītājus

• Rīcības plāns ir rīcību saraksts jeb organizatorisku darbību kopums, kas 

nodrošina koordinētu pilsētas attīstību un pārmaiņu veikšanu

• Investīciju plāns ir investīciju projektu saraksts, kurā iekļauj ar pilsētas 

attīstību un pārmaiņām saistītos projektus un finansēšanas konkursus

• Ieviešanas un uzraudzības kārtība



RĪCĪBAS PLĀNS (RP)

• RP nodrošina vienotu pašvaldības darbību RIAS2030 un AP mērķu sasniegšanā

• RP tiek noteikti uzdevumi pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām (piemēram,

jaunu politiku, koncepciju, stratēģiju, datu ievākšanas, normatīvā regulējumu u.c.
ar AP saistītu darbību īstenošanai)

• RP rīcības var būt pamats jaunu politiku izveidei un esošo

politiku sistemātiskai attīstībai. RP rīcības rada ietvaru jēgpilnu, savstarpēji

papildinošu projektu veidošanai, kuri parādās IP

• RP iekļauj konkrētas un izmērāmas, nevis vispārīgi nodefinētas darbības

• RP izstrādā septiņu gadu periodam un atjauno ne retāk kā reizi gadā

• RP iekļautajām darbībām ir jānorāda atbildīgais par to īstenošanu un finansēšanas avoti.

RP tieši nesadala finansējumu, bet prasa pašvaldības resursus rīcības īstenošanai



INVESTĪCIJU PLĀNS (IP)

• IP ir plānošanas rīks budžeta izveides ietvaros, bet nav pats budžets

• IP attēlo visus investīciju projektus, kas realizējami, lai sasniegtu stratēģiskajā

daļā izvirzītās prioritātes, iekļaujot gan pašvaldības investīcijas, gan investīcijas,

ko plānots piesaistīt nacionālā, ES un ārvalstu atbalsta ietvaros

• IP var tikt noteikti ar RP rosināto politiku īstenošanu saistīto projektu sarakstu

• IP iekļauj investīciju projektu idejas trim gadiem un to atjauno ne retāk kā vienu reizi gadā

• IP jānorāda investīciju projekta īstenošanai nepieciešamais indikatīvais finansējuma apjoms

un avoti, kā arī sasniedzamie iznākamu rezultāti



IP iesniedzamo projektu finanšu sliekšņi

• Lai iekļautu IP, viena projekta kopējām izmaksām jāpārsniedz 50 tūkst. EUR (ir
izņēmuma gadījumi)

• Kapitālsabiedrībām IP jāiekļauj projekti, kuru izmaksas pārsniedz 50 tūkst.
EUR, izņemot SIA Rīgas Satiksme un SIA Rīgas ūdens, kas iekļauj projektus ar vērtību virs 250
tūkst. EUR

Finansēšanas konkursi, atbalsta programmas - IP ar investīciju projektu saprot
arī ar attīstību un pārmaiņām saistītos finansēšanas konkursus, piemēram,
Līdzdalības budžets, Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta konkurss,
Grantu programma “Atspēriens"u.c

• Finansēšanas konkursus, atbalsta programmas un citas ar attīstību un pārmaiņām saistītās 
finansēšanas programmas iekļauj IP

BŪTISKĀKIE JAUNINĀJUMI I



IP prioritizēšana - turpmākajā AP2027 izstrādes gaidā paredzēts veidot kritēriju

matricu jeb kritēriju kopumu, atbilstoši kuram tiks prioritizēti IP projekti

• katra iestāde ievadot IP projektu, norāda tā prioritāte skalā no 1-5, kur 1 atbilsts augstai
prioritātei, bet 5 - zemai. Katra iestāde iekšēji vienojas par saviem kritērijiem šo
prioritāšu vērtību piešķiršanai

Rīgas metropoles areāla (RMA) dimensija

• RP un IP jānorāda katras rīcības un katra projekta īstenošanas mērogs - apkaime, pilsēta vai 
RMA.

BŪTISKĀKIE JAUNINĀJUMI II



VEIDLAPU AIZPILDĪŠANAS PIEMĒRS



JAUTĀJUMI UN ATBILDES



PALDIES PAR UZMANĪBU

Turpmāku jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Stratēģiskās plānošanas nodaļas galveno 
stratēģiskās plānošanas speciālisti Elīnu Ledaini (e-pasts: elina.ledaine@riga.lv)


