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Izmantotie saīsinājumi
AI Rīgas Austrumu izpilddirekcija
ALTUM akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”
ANO Apvienoto Nāciju Organizācija
Aptauja Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā 

notiekošajiem procesiem
AS akciju sabiedrība
ĀTI ārvalstu tiešās investīcijas
BA “Turība” Biznesa augstskola “Turība”
BIS Būvniecības informācijas sistēma
BLPN Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa
Būvvalde Rīgas pilsētas būvvalde
BVKB Būvniecības valsts kontroles birojs
CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
CSDD Ceļu satiksmes drošības direkcija
CSP Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde
CVK Centrālā vēlēšanu komisija
DC dienas centrs
DP dabas parks
DŪCAP Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvalde
EDUS elektroniskā dokumentu vadības sistēma
EK Eiropas Komisija
ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES Eiropas Savienība
ESF Eiropas Sociālais fonds
ESKO energoservisa kompānija
EUR Eiropas Savienības vienotā valūta
GMI  garantētais minimālais ienākums
GNSS globālās navigācijas satelītu sistēmas
GPRS Vispārējs datu pakešu pārraides pakalpojums (angļu val. General Packet 

Radio Service)
GPS Globālā pozicionēšanas sistēma (angļu val. Global Positioning System)
ĢIS ģeogrāfiskā informācijas sistēma
IAM ilgtspējīgas attīstības mērķis
ICCA Starptautiskā kongresu un konferenču asociācija (angļu val. International 

Congress and Convention Association)
IKP iekšzemes kopprodukts
IM ilgtermiņa attīstības mērķis

INTERREG Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) programma, kura uzlabos reģionālās 
attīstības politiku un programmu ieviešanu, galvenokārt darbības 
programmās “Investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā” un ETS mērķa 
programmās, sekmējot pieredzes apmaiņu un politikas apguvi starp 
reģionālā līmeņa dalībniekiem

ĪADT īpaši aizsargājamā dabas teritorija
IKT informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
IS informācijas sistēma
IT informācijas tehnoloģijas
ITI integrētas teritoriālās investīcijas
KAC klientu apkalpošanas centrs
KAVIS Klientu attiecību vadības informācijas sistēma
KF Kohēzijas fonds
KPFI Klimata pārmaiņu finanšu instruments
KVS kvalitātes vadības sistēma
LDC Lauksaimniecības datu centrs 
LED gaismu izstarojošā diode (angļu val. Light Emitting Diode)
LĢIA Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
LIAA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LLPA Latvijas Lielo pilsētu asociācija
LMA Latvijas Mākslas akadēmija
LPS Latvijas Pašvaldību savienība
LR Latvijas Republika
LR AM Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija
LR EM Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija 
LR FM Latvijas Republikas Finanšu ministrija
LR KM Latvijas Republikas Kultūras ministrija
LR SM Latvijas Republikas Satiksmes ministrija
LR TM Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
LR VM Latvijas Republikas Veselības ministrija
LR VARAM Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
LR ZM Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
LU Latvijas Universitāte
LVA Latviešu valodas aģentūra
MICE Biznesa pasākumu un konferenču sektors (angļu val. Meeting, Incentive 

travel, Conferences, Exibitions)
MK Ministru kabinets
MMTM multimodāls sabiedriskā transporta mezgls
MPI Mājokļu pieejamības indekss
NAP 2020 Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam
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NEET jaunieši, kas nemācās un nestrādā (angļu val. Not in employment, education 
or training)

NĪ nekustamais īpašums
NĪN nekustamā īpašuma nodoklis
NVA Nodarbinātības valsts aģentūra
NVD Nacionālais veselības dienests
NVO nevalstiskā organizācija 
OECD Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (angļu val. Organisation 

for Economic Co-operation and Development)
PI Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
PII pirmsskolas izglītības iestāde
PIL Publisko iepirkumu likums
PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Programma Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam 
PRV prioritārais rīcības virziens
PVN pievienotās vērtības nodoklis
PVO Pasaules Veselības organizācija
RBP Rīgas brīvostas pārvalde
RCB Rīgas Centrālā bibliotēka
RD Rīgas dome
RD APC Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
RD ĀP Rīgas domes Ārlietu pārvalde
RD FD Rīgas domes Finanšu departaments
RD IKSD Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
RD ITC Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
RD ĪD Rīgas domes Īpašuma departaments
RD LD Rīgas domes Labklājības departaments
RD MVD Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
RD PAD Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
RD PIP Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
RD SAN Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
RD SD Rīgas domes Satiksmes departaments
RDVIS Rīgas domes Vienotā informācijas sistēma
REA Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”
RIIMC Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs
RISEBA Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”
RĪĢIS Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma
RNP sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”
RP BJC Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs
RP SIA  Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
RPA Rīgas pašvaldības aģentūra
RPP Rīgas pašvaldības policija

RPP VNC Rīgas pašvaldības policijas Videonovērošanas centrs
RPR Rīgas plānošanas reģions
RSAC Rīgas sociālās aprūpes centrs
RSD Rīgas Sociālais dienests
RTAB nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
RTG rentgenogrāfija
RSU Rīgas Stradiņa universitāte
RTU Rīgas Tehniskā universitāte 
RV rīcības virziens
RVC Rīgas vēsturiskais centrs
SAC ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
SAM specifiskais atbalsta mērķis
SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SPKC Slimību profilakses un kontroles centrs
Stratēģija Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
SUS Stratēģijas uzraudzības sistēma
TEN-T Eiropas transporta tīkls
TEP tehniski ekonomiskais pamatojums
TIC tūrisma informācijas centrs
TmP tematiskais plānojums
UDV universālā darba vieta
UNESCO Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (angļu val. 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
URBACT starpreģionu sadarbības programma 
USG ultrasonogrāfija
ŪPS ūdens patēriņa skaitītājs
VAS valsts akciju sabiedrība
VI Veselības inspekcija
VIAA Valsts izglītības attīstības aģentūra
VIIS Valsts izglītības informācijas sistēma
LR VK Latvijas Republikas Valsts kontrole
VBTAI Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra
VSIA valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VT vietējais ģeodēziskais tīkls
VVZD Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata
ZG Zemesgrāmata
ZI Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
ZGT zemās grīdas tramvajs
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Kopsavilkums par Stratēģijas un Programmas ieviešanu pārskata gadā 
Ievads
RD PAD ir sagatavojis ikgadējo uzraudzības pārskatu – 2019.gada pārskats par Rīgas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 
2014.-2020.gadam ieviešanu. Šis ir sestais pārskats pēc jauno Rīgas attīstības plāno-
šanas dokumentu – Stratēģijas un Programmas – apstiprināšanas (Stratēģija un Prog-
ramma tika apstiprinātas 2014.gada pavasarī).
Pārskata mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas attīstības dinamikas izvērtēšanu. Pārska-
ta informatīvais raksturs un vienkāršības princips ļauj jebkuram interesentam iepazī-
ties ar paveikto Rīgā pārskata gadā. 
Pārskats sastāv no kopsavilkuma par Stratēģijas un Programmas ieviešanu pārskata 
gadā, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas novērtējuma Rīgas pilsētā, virzī-
bas uz Stratēģijā izvirzīto IM sasniegšanu, RV rezultātu aprakstiem, secinājumiem un 
rekomendācijām. Katra RV apraksts sastāv no RV formulējuma, apkopojuma par nozī-
mīgajiem notikumiem un faktiem, būtiskāko rezultatīvo rādītāju analīzes, Programmas 
Rīcības un Investīciju plāna izpildes analīzes, kartēm, kurās atzīmētas pārskata gadā 
veiktās darbības apkaimēs un nozares ekspertu vērtējuma. 
Pārskata pielikumā atrodams Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības mērķu virzības no-
vērtējums – rezultatīvo rādītāju dinamika (skat. 1.pielikumu), Programmas Rīcības 
plāna izpilde 2018. un 2019.gadā (skat. 2.pielikumu) un Programmas Investīciju plāna 
izpilde 2018. un 2019.gadā (skat. 3.pielikumu).
Izstrādājot Pārskatu, tiek izmantota informācija no 29 RD iestādēm un struktūrvienī-
bām. Pārskata gadā tika veikts pētījums “Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpoju-
mu kvalitāte un pieejamība Rīgas 58 apkaimēs”, kura ietvaros balstoties uz noteiktiem 
kritērijiem tika veikts 23 pakalpojumu novērtējums visās Rīgas apkaimēs. Lai novērtē-
šanas process būtu objektīvāks, ārējo vērtējumu par RV izpildi sniedz 5 nozaru eksper-
ti (ekonomikas joma, sociālā joma, pilsētvides jomā, pārvaldības jomā un NVO jomā). 
Tāpat, tiek apzinātas būtiskās izmaiņas arī no ārējiem avotiem – mediju monitoringa, 
Lursoft datu bāzes u.c. avotiem.

Rīcības virzienu dinamikas analīze
Balstoties uz RV rezultatīvo rādītāju analīzi un ekspertu sniegto novērtējumu, salīdzi-
noši sekmīga virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir sekojošos RV:
PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība 
RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam 
RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide 
RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas 

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe 
RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma 
RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība 
RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība 
RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana
RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums 
Turpretī nepietiekoša virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir sekojošos RV:
RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm 
RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana 
RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
RV15 Laba vides kvalitāte 
PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
RV17 Augoša daudzprofilu osta
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība 

Kopējā rezultatīvo rādītāju analīze
Pārskatā 19 RV ietvaros kopumā tiek analizēti 187 rādītāji, no kuriem:

 72 rādītājiem pozitīva tendence
 59 rādītājiem negatīva tendence 
 56 bez būtiskām izmaiņām

No 187 rezultatīvajiem rādītājiem, 52 rezultatīvie rādītāji ir sasnieguši vai pārsnieguši 
2020.gadā plānotās vērtības (rādītāju detalizēto novērtējumu skat. 1.pielikumā).
2020.gadā tika veikts pētījums “Pilsētvides attīstībau raksturojošo pakalpojumu kva-
litāte un pieejamība Rīgas 58 apkaimēs”, kura ietvaros 23 pakalpojumiem tika novēr-
tēta to kvalitāte un pieejamība Rīgas apkaimēs. Pakalpojumu pieejamība tika vērtēta 
tādās jomās kā izglītība, sports, kultūra, veselība, mājoklis, pilsētvide, ielas, sabied-
riskais transports u.c. Novērtējot pakalpojumu vidējo pieejamību Rīgas apkaimēs, 
secināms, ka tādās apkaimēs kā Centrā, Grīziņkalnā, Maskavas forštatē, Āgenskalnā, 
Ķengaragā, Juglā, Vecmīlgrāvī, Iļģuciemā, Mežciemā, Pļavniekos, Vecpilsētā, Imantā, 
Teikā, Zolitūdē un Zasulaukā ir salīdzinoši augstāks pakalpojumu nodrošinājums, tur-
pretī Voleros, Kundziņsalā, Salās, Katlakalnā, Mūkupurvā, Sužos, Beberbeķos un Spil-
vē ir zema vidējā pakalpojumu pieejamība (1.attēls). Veicot 2020.gada pakalpojumu 
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novērtējumu salīdzinājumu ar 2016.gadu, jāsecina, būtiskas izmaiņas pakalpojumu 
pieejamībā nav notikušas. Pozitīva tendence vērojama sabiedriskā transporta pakal-
pojumu pilnveidošanā, ko pamatā ietekmēja reisu skaita un maršrutu izmaiņas. Tāpat 
pozitīvas izmaiņas notikušas kultūras un sociālās aprūpes iestāžu sasniedzamības 
kvalitātē, kas ietekmējusi kopējo pakalpojuma uzlabošanos. Neliels pieaugums vē-
rojams arī primārās veselības aprūpes iestāžu sasniedzamībā, kas saistāms ar jaunu 
ārsta prakšu atvēršanos. Tai pat laikā jāatzīmē, ka negatīva tendence vērojama bib-
liotēku sasniedzamības kvalitātē – lai arī atsevišķās apkaimēs pakalpojumi ir uzla-
bojušies, kopējā bibliotēku sasniedzamība ir samazinājusies. Salīdzinot ar 2016.gadu, 
arī dzelzceļa pakalpojuma sasniedzamības vērtējums ir samazinājies, lai arī būtiskas 
dzelzceļa infrastruktūras izmaiņas pēdējos gados Rīgā nav notikušas, vērtējuma iz-
maiņas saistāmas ar iedzīvotāju izmaiņām apkaimēs un dzelzceļa tuvumu (iedzīvotāji 
izvēlas dzīvot tālāk no dzelzceļa līnijas trokšņu u.c. aspektu dēļ).

1.attēls

Avots: RD PAD
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Aktīvāka rīcība ir nepieciešama sekojošo RV rādītāju sasniegšanā:
PRV1 rādītāji:

 z Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri reģistrējušies rindā un kuriem pašvaldība 
nevar nodrošināt vietas PII

 z Vidējais pašvaldības PII pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējums
 z Eksakto zinātņu centralizēto eksāmenu kārtotāju īpatsvars vidusskolās, %: fizikā, 

ķīmijā
 z Audzēkņu skaits Rīgas pilsētas pašvaldības: interešu iestādēs, sporta iestādēs, 

izglītības iestādēs
RV2 rādītājs:

 z Jauniešu neformālās izglītības programmās iesaistīto jauniešu skaits
RV3 rādītājs:

 z Rīgas pašvaldības kultūras centros un namos organizētie pasākumi
RV4 rādītāji:

 z Bezmaksas pasākumu skaits Rīgas pašvaldības kultūras centros un namos
 z Iedzīvotāju skaits, kuri pabeiguši bezmaksas latviešu valodas kursus

RV5 rādītājs:
 z Vidējais sporta laukumu un sporta bāzu pieejamības un pieejamības kvalitātes 

vērtējums
RV7 rādītāji:

 z Ģimeņu skaits, kas saņem sociālā darba pakalpojumu
 z Sociālo pakalpojumu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem (izņemot dienas 

aprūpes centru un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūci-
jas) saņēmēju skaits: bērni

RV8 rādītājs:
 z Rīgas mācību iestādēs noorganizēto izglītojošo pasākumu skaits

RV9 rādītāji:
 z Dzīvojamā fonda samaksātā apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī, EUR centi uz 

1 m2

 z Vidējais mājokļa kvalitātes novērtējums
RV10 rādītājs:

 z AS “Pasažieru vilciens” pārvadāto pasažieru skaits, milj.
PRV11 rādītāji:

 z Sabiedriskā transporta joslu kopgarums, km
 z Veloinfrastruktūras kopējais garums Rīgā, km

 z Ar pilsētas sabiedrisko transportu (autobuss, trolejbuss, tramvajs, minibusi) pār-
vadāto pasažieru skaits, milj.

 z Elektromobiļu uzlādes stacijas gada beigās
 z Ceļu satiksmes negadījumu skaits pilsētas robežās

RV12 rādītāji:
 z Sašķiroto atkritumu daudzums, tūkst.t
 z Sašķiroto atkritumu īpatsvars no kopējā sadzīves atkritumu apjoma, %

RV13 rādītājs:
 z Pašreizējais atjaunoto daudzdzīvokļu ēku skaits pret nepieciešamo skaitu

RV14 rādītāji:
 z Degradētās teritorijas un objekti
 z Graustu skaits (A, B, C un uzraugāmi objekti) kopā
 z Grausti A kategorijas

RV15 rādītāji:
 z Vidējais iedzīvotāju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, kuriem 300 m rādiusā 

ap dzīvesvietu ir pieejamas dabas un apstādījumu teritorijas
 z Gaisa kvalitāte pilsētā: dienu skaits, kad tiek pārsniegta normatīvajos aktos pie-

ļaujamā robežvērtība piesārņojumam ar cietajām daļiņām PM10: Brīvības ielā 73
 z Normatīvo aktu prasībām atbilstošas iekšzemes peldvietas

PRV16 rādītājs:
 z Ārvalstu tiešās investīcijas gada beigās, milj. EUR

RV19 rādītājs:
 z Rīgas pilsētas pašvaldības tiešā parāda dinamika, milj. EUR

Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam RV ietvaros tika norādīti 475 pasākumi un ak-
tivitātes, ko RD iestādes un struktūrvienības plānoja īstenot. No tiem pārskata gadā 
410 aktivitātes bija īstenošanas procesā, turpretī 65 pasākumu ietvaros darbība neno-
tika, visbiežāk kā iemeslu minot finansējuma trūkumu (2.attēls). Detalizētāku informā-
ciju par minēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros veiktajām darbībām skat. 2.pielikumā. 
Vienlaikus Programmas Investīciju plānā 2019.gadam iekļauti 202 projekti, no kuriem 
142 projekti jeb 70% bija ieviešanā, savukārt 60 projekti netika īstenoti (3.attēls). Jāat-
zīmē, ka salīdzinājumā ar 2018.gadu, ir uzlabojusies plānoto projektu ieviešanas izpil-
des efektivitāte par 5 procentpunktiem, ko var uzskatīt par efektīvu projektu plāno-
šanu. Detalizētāku informāciju par minēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros veiktajām 
darbībām skat. 3.pielikumā.
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Kopumā par Programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna izpildi 2019.gadā bija at-
bildīgas 28 RD struktūrvienības un iestādes. Programmas RV un tiem pakārtoto pasā-
kumu un aktivitāšu īstenošanā iesaistīto RD struktūrvienību un iestāžu apkopojums 
sniegts 1.tabulā. 

2.attēls

Rīcības plāna RV izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

3.attēls

Investīciju plāna RV izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD
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1.tabula

Pārskats par Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna izpildi 2019.gadā  
atbildīgajām RD struktūrvienībām un iestādēm

Struktūrvienība/Rīcības virziens PRV1 RV2 RV3 RV4 RV5 RV6 RV7 RV8 RV9 RV10 PRV11 RV12 RV13 RV14 RV15 PRV16 RV17 RV18 RV19
RD Finanšu departaments
RD Pilsētas attīstības departaments
RD Īpašuma departaments
RD Izglītības, kultūras un sporta 
departaments
RD Labklājības departaments
RD Satiksmes departaments
RD Mājokļu un vides departaments
RD Apmeklētāju pieņemšanas centrs
RD Informācijas tehnoloģiju centrs
RD Ārlietu pārvalde
RD Sabiedrisko attiecību nodaļa
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas pilsētas būvvalde
Rīgas brīvostas pārvalde
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības 
Birojs”
RPA “Rīgas enerģētikas aģentūra”
RPA “Rīgas gaisma”
RPA “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
RPA “Rīgas pieminekļu aģentūra”
RP SIA “Rīgas satiksme”
RP SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
RP SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
RP SIA “Rīgas meži”
RP SIA “Rīgas ūdens”
AS “Rīgas siltums”
Avots: RD PAD
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Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas 
novērtējums Rīgas pilsētā
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi
2015.gada septembrī ANO Ģenerālajā asamblejā pieņēma rezolūciju “Mūsu pasaules 
pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030.gadam” jeb “Dienaskārtība 
2030”. Šajā dokumentā ir ietverti 17 IAM (4.attēls) un 169 saistītie apakšmērķi, kuri 
sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga.1 

4.attēls

Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi

Avots: Pārresoru koordinācijas centrs

IAM1 Visur izskaust nabadzību visās tās izpausmēs
IAM2 Izskaust badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un uzlabotu uzturu, veicināt 

ilgtspējīgu lauksaimniecību
IAM3 Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem
IAM4 Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas
IAM5 Panākt dzimumu līdztiesību un iespējināt visas sievietes un meitenes
IAM6 Nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un ilgtspējīgu pārvaldību
IAM7 Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par 

pieejamu cenu

1 Latvija. Ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu

IAM8 Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un 
produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem

IAM9 Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industriali-
zāciju un sekmēt inovācijas

IAM10 Samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē
IAM11 Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas 

un ilgtspējīgas
IAM12 Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus
IAM13 Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi
IAM14 Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un to resursu, lai nodrošinātu 

ilgtspējīgu attīstību
IAM15 Aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantoša-

nu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst ze-
mes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās daudz-
veidības izzušanu

IAM16 Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt 
taisnīgas tiesas pieejamību visiem un izveidot efektīvas, atbildīgas un iekļau-
jošas institūcijas visos līmeņos

IAM17 Stiprināt globālās partnerības īstenošanas līdzekļus un atjaunot globālo part-
nerību ilgtspējīgai attīstībai

“Dienaskārtība 2030” tika pieņemta, lai pasaulē līdzsvarotu ekonomikas, sociālās un 
vides dimensijas. Minētajā dokumentā iekļautais mērķu kopums aptver tādus jautāju-
mus kā nabadzība, nevienlīdzība, pārtikas nodrošinājums, veselība, ilgtspējīgs patē-
riņš un ražošana, izaugsme, nodarbinātība, infrastruktūra, dabas resursu ilgtspējīga 
pārvaldība, klimata pārmaiņas, kā arī dzimumu vienlīdzība, miermīlīgas un iekļaujošas 
sabiedrības, tiesu pieejamība un pārskatatbildīgas iestādes.2 
Nozīmīgs priekšnoteikums dokumenta “Dienaskārtība 2030” sekmīgai īstenošanai ir 
visu pasaules valstu aktīva līdzdalība un sava ieguldījuma sniegšana kopīgo mērķu 
sasniegšanā. Ņemot vērā, ka vietējās pašvaldības ir iedzīvotājiem un uzņēmējiem vis-
tuvākais publiskās pārvaldes līmenis, tām ir liela nozīme vispasaules apņemšanās 
īstenošanā.

2  https://ec.europa.eu/commission/, 25.09.2015. 

https://ec.europa.eu/commission/
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Ilgtspējīgas attīstības mērķu kartējums attiecībā pret Rīgas 
attīstības mērķiem
Lai saglabātu un veidotu esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsva-
rotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmanto-
šanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību, Rīgas pilsētā atbilstoši Stratēģijai un 
Programmai tiek īstenots mērķtiecīgs darbs pie IAM īstenošanas. Stratēģijā izvirzītu 
4 IM un 19 RV sasaistes ar IAM rezultāti iekļauti 2.tabulā.

 2.tabula

Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu un  
Rīgas attīstības mērķu un rīcības virzienu sasaiste

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

IAM3 Nodrošināt 
veselīgu dzīvi un sekmēt 

labklājību jebkura 
vecuma cilvēkiem

IM3 Ērta, droša un 
iedzīvotājiem patīkama 

pilsētvide

RV5 
 RV6
 RV7

PRV11
RV15

IAM4 Nodrošināt 
iekļaujošu un kvalitatīvu 

izglītību un veicināt 
mūžizglītības iespējas

IM1 Prasmīga, nodrošināta 
un aktīva sabiedrība

PRV1 
RV2
RV3
 RV4

IAM6 Nodrošināt ūdens 
un sanitārijas pieejamību 

visiem un ilgtspējīgu 
pārvaldību

IM1 Prasmīga, nodrošināta 
un aktīva sabiedrība

RV9
RV12
RV15

IAM7 Nodrošināt visiem 
piekļuvi uzticamai, 

ilgtspējīgai un 
mūsdienīgai enerģijai par 

pieejamu cenu

IM1 Prasmīga, nodrošināta 
un aktīva sabiedrība

PRV11
RV12 
RV13

IAM8 Veicināt noturīgu, 
iekļaujošu un ilgtspējīgu 

ekonomikas izaugsmi, 
pilnīgu un produktīvu 
nodarbinātību, kā arī 
cilvēka cienīgu darbu 

visiem

IM1 Prasmīga, nodrošināta 
un aktīva sabiedrība

RV7
PRV16
RV17
RV18

IM2 Inovatīva, atvērta un 
eksportspējīga ekonomika

IM4 Rīga – starptautiski 
atpazīstama, nozīmīga 

un konkurētspējīga 
Ziemeļeiropas metropole

IAM9 Veidot noturīgu 
infrastruktūru, veicināt 

iekļaujošu un ilgtspējīgu 
industrializāciju un 
sekmēt inovācijas

IM2 Inovatīva, atvērta un 
eksportspējīga ekonomika PRV1

RV10
PRV11
RV17

IM4 Rīga – starptautiski 
atpazīstama, nozīmīga 

un konkurētspējīga 
Ziemeļeiropas metropole

IAM10 Samazināt 
nevienlīdzību starp 
valstīm un valstu 

iekšienē

IM1 Prasmīga, nodrošināta 
un aktīva sabiedrība

PRV1
RV7 
RV10
PRV11
PRV16

IM2 Inovatīva, atvērta un 
eksportspējīga ekonomika

IM3 Ērta, droša un 
iedzīvotājiem patīkama 

pilsētvide

IM4 Rīga – starptautiski 
atpazīstama, nozīmīga 

un konkurētspējīga 
Ziemeļeiropas metropole

IAM11 Padarīt pilsētas 
un apdzīvotas vietas 
iekļaujošas, drošas, 

pielāgoties spējīgas un 
ilgtspējīgas

IM3 Ērta, droša un 
iedzīvotājiem patīkama 

pilsētvide

RV3
RV8
RV9

PRV11
RV12
RV14
RV15
RV19
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IAM12 Nodrošināt 
ilgtspējīgus patēriņa 

paradumus un ražošanas 
modeļus

– –

RV12
RV15
RV18
RV19

IAM13 Veikt steidzamus 
pasākumus, lai cīnītos 

pret klimata pārmaiņām 
un to ietekmi

IM3 Ērta, droša un 
iedzīvotājiem patīkama 

pilsētvide

PRV11
RV12
RV13 
RV14
RV15 
RV19

IAM14 Saglabāt un 
ilgtspējīgi izmantot 
okeānus, jūras un to 

resursus, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu attīstību

– –

RV8 
RV12
RV14
RV15

IAM15 Aizsargāt, 
atjaunot un veicināt 

sauszemes ekosistēmu 
ilgtspējīgu izmantošanu, 
ilgtspējīgi apsaimniekot 

mežus, apkarot 
pārtuksnešošanos 
un novērst zemes 

degradāciju, veicināt 
tās atjaunošanu un 

apstādināt bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu

IM3 Ērta, droša un 
iedzīvotājiem patīkama 

pilsētvide

RV14
RV15

IAM16 Veicināt 
miermīlīgu un iekļaujošu 
sabiedrību ilgtspējīgai 
attīstībai, nodrošināt 

taisnīgas tiesas 
pieejamību visiem 

un izveidot efektīvas, 
atbildīgas un iekļaujošas 
institūcijas visos līmeņos

IM1 Prasmīga, nodrošināta 
un aktīva sabiedrība

RV4
 RV8
RV19

IAM17 Stiprināt globālās 
partnerības īstenošanas 

līdzekļus un atjaunot 
globālo partnerību 

ilgtspējīgai attīstībai

IM1 Prasmīga, nodrošināta 
un aktīva sabiedrība PRV1 

RV4
PRV16
RV19

IM4 Rīga – starptautiski 
atpazīstama, nozīmīga 

un konkurētspējīga 
Ziemeļeiropas metropole

Piezīmes: tabulā iekļauti Rīgas pilsētas attīstībai būtiskākie IAM

Avots: RD PAD
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Rīgas pilsētas ilgtermiņa mērķu virzības novērtējums
IM1 Prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība 

Sabiedrību veido iedzīvotāji, kas ir pašvaldības darbības galvenā mērķa grupa. Sabiedrības jeb cilvēkkapitāla kvalitāte – prasmes, zināšanas, veselība, 
aktivitāte – ir arī viens no galvenajiem ekonomikas attīstību sekmējošiem faktoriem.

Ilgtermiņa mērķa sasniegšana
Katrs no noteiktajiem 19 RV lielākā vai mazākā mērā ietekmē IM1 sasniegšanu, taču 
PRV1, RV2, RV3, RV4, RV5, RV6, RV7, RV8, RV9, RV12, RV14 un RV19 ietekmes intensitāte ir 
salīdzinoši lielāka nekā pārējiem RV. 

Rezultatīvo rādītāju novērtējums
IM1 ietvaros noteikti 8 sasniedzamie rādītāji, kuru sasniegšanas tendence pret sāku-
ma vērtību ir šāda (5.attēls):

 5 rādītājiem pozitīva
 2 rādītājiem negatīva
 1 rādītājam bez būtiskām izmaiņām

Neviens no 8 analizētajiem rādītājiem nav sasniedzis 2030.gadā plānoto vērtību (visu 
rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā).

 5.attēls

Iedzīvotāju skaits samazinājies 
-2,5%

Iedzīvotāju ar augstāko izglītību 
īpatsvars pieaudzis +15%

Avots: CSP Avots: CSP

Nodarbinātības līmenis pieaudzis 
+15%

Patēriņš pamatvajadzībām 
samazinājies -9%

Avots: CSP Avots: CSP

Patēriņš atpūtai un kultūrai 
pieaudzis +25%

Džini koeficients bez būtiskām 
izmaiņām 

Avots: CSP Avots: CSP
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Vēlētāju aktivitāte 2017.gada 
pašvaldības vēlēšanās pieaugusi 

+5,6%

Apmierinātība ar pašvaldības darbu 
sarukusi -18%

Avots: Aptauja Avots: Aptauja

Rādītāju virzībā IM1 ietvaros, redzamas pozitīvas tendences iedzīvotāju labklājības 
pieauguma un ekonomiskās aktivitātes rādītājos – vērojams patēriņa īpatsvara sama-
zinājums pamatvajadzībām no mājsaimniecību kopējiem izdevumiem, no 53,6% 2012.
gadā līdz 48,6% 2019.gadā, kā arī patēriņa īpatsvara pieaugums atpūtai un kultūrai no 
mājsaimniecību kopējiem izdevumiem no 7,5% 2012.gadā līdz 9,4% 2019.gadā. Aktīva 
rīcība un mērķtiecīgas darbības nepieciešamas, lai no “sarūkošas” pilsētas iedzīvo-
tāju skaita ziņā, Rīga pārtaptu par pilsētu ar pieaugošu iedzīvotāju skaitu – iedzīvo-
tāju skaits ir samazinājies no 632,6 tūkst. 2018.gadā līdz 627,5 tūkst. 2019.gadā, t.i. par 
5,1 tūkst. 

Ilgtermiņa mērķa izaicinājumi
IM1 aptver daudzas Rīgas pilsētas ilgtspējīgai attīstībai nozīmīgas jomas, tādēļ sagla-
bājas arī plašs izaicinājumu jeb problēmjautājumu loks, kas jārisina: 

 z Šobrīd Rīga, kaut arī lielākā Baltijas valstu vidū (Rīgā – 627 tūkst. iedz., Viļņā – 562 
tūkst. iedz. un Tallinā – 438 tūkst. iedz.), iedzīvotāju skaita ziņā ir “sarūkoša” pil-
sēta, līdz ar to, lai cilvēki atgrieztos un gribētu dzīvot tajā, ne tikai izmantot to kā 
vietu, kur strādāt un bērniem izglītoties, nepieciešams veidot funkcionāli un sociāli 
daudzveidīgu pilsētvidi, kas pieejama dažādām cilvēku grupām. 

 z Nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu izglītību visās Rīgas apkaimēs, kas novērstu 
polarizāciju starp centra un pārējo apkaimju skolām, kā arī veicinātu apdzīvotību 
apkaimēs, un mazinātu nepieciešamību pēc pārvietošanās.

 z Nodrošināt mūžizglītības pieejamību, skolas veidojot par centriem, kuri atbalsta 
plašākas sabiedrības tālākizglītību.

 z Lai veicinātu iedzīvotājos izpratni par veselīga un aktīva dzīvesveida priekšrocī-
bām, būtiski turpināt ieviest preventīvus pasākumus sabiedrības veselības nodro-
šināšanā visa mūža garumā, piemēram, organizējot regulāras bezmaksas sporta 
nodarbības, izglītojošas lekcijas u.c. aktivitātes.

 z Jāpanāk, ka iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu pieaug, atbalstot pie-
ejamas un uz klientu orientētas publiskās pārvaldes veidošanu ar ātriem un ērtiem 
pakalpojumiem.
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IM2 Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika
Ekonomika ir publisko un individuālo ienākumu pamats, kas indivīdam dod iespēju uzturēt sevi un savu ģimeni, kas sabiedrībai kopumā nodrošina 
publisko pakalpojumu sniegšanu un publiskās infrastruktūras uzturēšanu un attīstību. Ekonomikas galvenais dzinējs ir uzņēmējdarbība, bet 
pašvaldības sūtība ekonomikas attīstībā – uzņēmējdarbības sekmēšana, t.sk. kopā ar valsti veidojot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un veicinot 
inovatīvu tehnisko risinājumu ieviešanu.

Ilgtermiņa mērķa sasniegšana
Katrs no noteiktajiem 19 RV lielākā vai mazākā mērā ietekmē IM2 sasniegšanu, taču 
PRV1, RV10, RV12, PRV16, RV17 un RV18 ietekmes intensitāte ir salīdzinoši lielāka nekā 
pārējiem RV. 

Rezultatīvo rādītāju novērtējums
IM2 ietvaros noteikti 4 sasniedzamie rādītāji, no kuriem tendence pret sākuma vērtību 
ir šāda (6.attēls):

 2 rādītājiem pozitīva
 2 rādītājiem negatīva

Kopumā 2 no 4 analizētajiem rādītājiem ir sasnieguši 2030.gadā plānoto vērtību (visu 
rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā). 

6.attēls

IKP pieaugums palēninās -60% Komercsabiedrību skaits  
palielinājies +27%

Avots: CSP Avots: CSP 

Ražošanas īpatsvars krīties  -19% Bezdarba līmenis samazinājies -38%

Avots: Pašvaldības publiskais pārskats Avots: NVA

Analizējot rezultatīvo rādītāju progresu, jāatzīmē, ka Rīgas ekonomiskās izaugsmes 
temps samazinājās – 2019.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu IKP palielinājās par 2,2% 
(2018.gadā – 4,8%). Straujākais pieaugums bija novērojams tādās jomās kā izmitinā-
šana un ēdināšanās pakalpojumi (par 8%) un veselība un sociālā aprūpe (par 9,5%), 
turpretī samazinājums bija tādās svarīgās Rīgas ekonomikas jomās kā finanses un 
apdrošināšana (par 8,8%) un transports (par 4%). Lai arī ekonomikas pieaugums pa-
lēninājās, darbaspēka pieprasījums bija augsts, kā rezultātā saglabājās straujš algu 
pieaugums un turpināja mazināties bezdarba līmenis. No ekonomiski aktīvajiem iedzī-
votājiem 2019.gada beigās tikai 12 753 jeb 4% bija bez darba, kas ir zemākais rādītājs 
kopš 2008.gada un zemākais bezdarba līmenis Latvijā (5,8%).
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Ilgtermiņa mērķa izaicinājumi
 z Darbaspēka nepietiekamība Rīgā piesaista darba meklētājus arī no citiem reģio-

niem, kas savukārt palielina mobilitāti uz galvaspilsētu. Lai risinātu darbaspēka 
nokļūšanas problēmu Rīgā, kur ir pieejams darbs, aktīvāk jādarbojas arī atbilstoša 
mājokļa piedāvājuma nodrošināšanā un sadarbībā ar citām pašvaldībām jārisina 
sabiedriskā transporta un transporta infrastruktūras sakārtošana.

 z Lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības attīstību, kas ražo preces vai sniedz pakal-
pojumus risinot kādu sociālu problēmu vai rada labumu sabiedrībai, pašvaldībai 
aktīvāk jāiesaistās tās atbalsta mehānismu un instrumentu izstrādē.

 z Rīga arvien vairāk specializējas IKT un biznesa pakalpojumos. Vērtējot pēc atal-
gojuma, šīs ir nozares, kas Latvijā attīstās vistraujāk, un tas nosaka tieši Rīgas 
relatīvo labklājību. Vienlaikus šīs profesijas speciālisti ir augsti pierasīta profesija 
gan Latvijas, gan citu valstu darba tirgū, kas rada augstu konkurenci šis jomas spe-
ciālistu piesaistē. Ir nepieciešams veicināt skolēniem lielāku interesi par eksakto 
mācību priekšmetu apguvi, kā arī jāpiedāvā atbalsts un iespēja pārkvalificēties 
citu nozaru pārstāvjiem.
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IM3 Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide
Droša un sakārtota pilsētvide ir daudzfunkcionāla, atvērta ar brīvi pieejamu infrastruktūru un attīstītu vidi, kurā ir patīkami uzturēties īslaicīgi kā 
ciemiņam vai dzīvot, strādāt un atpūsties pastāvīgi. Tā ir pilsētvide, kas piesaista tūristus, uzņēmējus un investorus.

Ilgtermiņa mērķa sasniegšana
Katrs no noteiktajiem 19 RV lielākā vai mazākā mērā ietekmē IM3 sasniegšanu, taču 
PRV1, RV2, RV3, RV4, RV5, RV6, RV7, RV8, RV9, RV12, RV14 un RV19 ietekmes intensitāte ir 
salīdzinoši lielāka nekā pārējiem RV.

Rezultatīvo rādītāju novērtējums
IM3 ietvaros noteikti 10 sasniedzamie rādītāji, kuru sasniegšanas tendence pret sāku-
ma vērtību ir šāda (7.attēls):

 6 rādītājam pozitīva
	2 rādītājiem negatīva
	2 rādītājiem bez būtiskām izmaiņām

Kopumā 3 no 10 analizētajiem rādītājiem ir sasnieguši 2030.gadā plānotās vērtības 
(visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā). 

7.attēls

Migrācijas saldo pieaudzis Iedzīvotāju apmierinātība samazinās 
-8%

Avots: CSP Avots: Aptauja 

Iedzīvotāju apmierinātība 
samazinās -13%

Iedzīvotāju vērtējums uzlabojas +7%

Avots: Aptauja Avots: Aptauja

Iedzīvotāju vērtējums kritisks +6% Nav uzbūvēts jauns šķērsojums 

Avots: Aptauja Avots: RD
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Zaļo teritoriju īpatsvars saglabājas CO2 emisiju samazinājums pieaug

Avots: RD PAD Avots: REA

Netiek pārsniegta normatīvajos aktos pieļaujamā robežvērtība 

Avots: MVD Avots: MVD

Analizējot rezultatīvo rādītāju progresu, jāsecina, ka, vairākiem rezultatīvajiem rādī-
tājiem ir vērojama pozitīva tendence pret sākotnējo vērtību. Pozitīvo tendenci veici-
nāja mērķtiecīgs un sistemātisks Rīgas pilsētas pašvaldības darbs pie ērtas, drošas 
un iedzīvotājiem patīkamas pilsētvides veidošanas. Vienlaikus jāatzīmē, ka atsevišķu 
rezultatīvo rādītāju negatīva tendence norādā uz tiem Rīgas pilsētvides attīstības 
aspektiem, kuriem ir jāpievērš īpaša uzmanība. Iepriekš minētais secinājums attie-
cinams arī uz tiem rādītājiem, kur vērojams nepietiekams progress virzībā uz 2030.
gadā sagaidāmo vērtību. 

Ilgtermiņa mērķa izaicinājumi
Kvalitatīvas pilsētvides attīstība ir priekšnoteikums rīdzinieku dzīves kvalitātes un pil-
sētas konkurētspējas veicināšanai. IM3 sasniegšanā pašvaldībai ir būtiski rast risinā-
jumus, kas ir pielāgojami atbilstoši procesiem pilsētvidē:

 z Dažādu Rīgas pilsētas iedzīvotāju grupu – studentu, jauno profesionāļu, jauno 
ģimeņu, vecākā gada gājuma cilvēku vajadzībām un iespējām atbilstošā mājokļa 
piedāvājuma nodrošināšana, t.sk., pašvaldības īres un sociālo mājokļu fonda pa-
plašināšana.

 z Esošā Rīgas pilsētas dzīvojamā fonda kvalitātes izaicinājumu, kā piemēram, būv-
ju fiziskais nolietojums, inženierkomunikāciju slikts tehniskais stāvoklis, zemā sil-
tumnoturība, risināšana. Līdzšinējais daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas 
progress liecina par nepieciešamību pēc uzlabojumiem.

 z Rīgas apkaimēs esošo graustu un degradēto teritoriju sakārtošana un piemēroša-
na lietderīgai izmantošanai, nodrošinot šobrīd neizmantotā un pamestā īpašuma 
potenciāla atklāšanu un izmantošanu pilsētas attīstībā.

 z Universāla dizaina pamatprincipu aktīvāka izmantošana pilsētvides attīstībā visās 
Rīgas apkaimēs, nodrošinot ikvienam rīdziniekam vai pilsētas viesim vienlīdzīgas 
iespējas ērti un droši uzturēties un pārvietoties galvaspilsētas teritorijā.

 z Publiskās ārtelpas kvalitātes paaugstināšana visās Rīgas pilsētas apkaimēs, radot 
rīdziniekiem un galvaspilsētas viesiem daudzfunkcionālu un patīkamu vietu atpū-
tai, fizisko aktivitāšu īstenošanai, kultūras un mākslas pasākumu norisei utt.
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IM4 Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole
Rīgā kopā ar tās aglomerāciju dzīvo vairāk nekā miljons iedzīvotāju. Rīgas starptautisko potenciālu veido kā izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums, 
pilsētā koncentrētās izglītības, zinātnes un valsts pārvaldes iestādes, tā arī uzņēmējdarbības resursi, osta un kultūrvide. Piederība Ziemeļeiropas 
metropoļu tīklam Rīgai sniedz labu atpazīstamību ne tikai Eiropas, bet arī pasaules mērogā. Rīgas starptautiskais potenciāls un tā izmantošana ir 
svarīga ne vien pašai pilsētai, bet arī Latvijas reģioniem un valstij kopumā.

Ilgtermiņa mērķa sasniegšana
Katrs no noteiktajiem 19 RV lielākā vai mazākā mērā ietekmē IM4 sasniegšanu, taču 
RV10, PRV16, RV17 un RV18 ietekmes intensitāte ir salīdzinoši lielāka nekā pārējiem RV.

Rezultatīvo rādītāju novērtējums
IM4 ietvaros noteikti 6 sasniedzamie rādītāji, kuru sasniegšanas tendence pret sāku-
ma vērtību ir šāda (8.attēls):

 5 rādītājiem pozitīva
 1 rādītājiem negatīva

Kopumā 2 no 6 analizētajiem rādītājiem ir sasnieguši 2030.gadā plānotās vērtības 
(visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā). 
Analizējot rezultatīvo rādītāju progresu, jāatzīmē, ka ieguldījumi Rīgas atpazīstamības 
veicināšanas pasākumos ir sekmējusi Starptautiskās lidostas “Rīga” darbības rādītāju 
progresu. Kā nākamais izaicinājums ir minams tranzītpasažieru ieinteresēšana pava-
dīt laiku arī Rīgas pilsētā. Globālās ekonomikas tendences un starptautiskā situācija 
politikā turpina izaicināt Rīgas brīvostu, kur vērojams pasažieru skaita pieaugums, 
taču samazinājums kravu segmentā turpinās. Samazinājums vērojams gan ogļu, gan 
naftas produktu segmentā, savukārt palielinājums labības, celtniecības materiālu un 
ferokausējumu segmentā. Kopumā pozitīvi jāatzīmē Rīgas brīvotas darbs pie kravu 
diversifikācijas un ostas sasaistes ar pilsētu pilnveidošanas. Jāmin arī ka, ciešā starp-
sektoriāla sadarbība ir veicinājusi Rīgas kredītreitinga uzlabošanos.

8.attēls

Pasažieru apgrozījums pieaudzis 
+47%

Tiešo reisu skaits palielinājies  +28%

Avots: Starptautiskā lidosta “Rīga” Avots: Starptautiskā lidosta “Rīga”

Pasažieru apgrozījums audzis  +7% Kravu apgrozījums sarucis  -9%

Avots: CSP Avots: RBP
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Ārvalstu tiešās investīcijas 
pieaugušas +9%

Rīgas kredītreitings paaugstinās 

IM4.6. Rīgas kredītreitings
(Kredītreitinga aģentūru “Standard & Poor`s un 
“Moody`s Investors” vērtējums)

BBB/

Positive/ 
A2

BBB+/ Positive/ 
A2

Paaugstinās

Baa3/ 
Stable

Baa1/ Stable Paaugstinās

2012

Sākuma 
vērtība

2019
2030 Sagaidāmā 

vērtība

Avots: SIA “Lursoft” Avots: Kredītreitinga aģentūras 

Ilgtermiņa mērķa izaicinājumi
 z Vērojama starptautiskās konkurences saasināšanās starp lielajām pilsētām un 

Metropoļu teritorijām attiecībā uz investīciju, darbaspēka un iedzīvotāju piesaisti 
gan BJR reģionā, gan pasaulē, tāpēc arvien svarīgāka kļūst Rīgas pilsētas pašval-
dības un tās aglomerācijas pašvaldību sadarbības stiprināšana, palielinot reģiona 
globālo konkurētspēju.

 z Nepieciešamas uzlabot starptautisko multimodālo satiksmes mezglu pakalpoju-
mus un integrāciju ar citiem transporta veidiem, lai lietotāji ātrāk un ērtāk nonāktu 
galamērķī, kā arī ostas un ražošanas teritoriju efektīvāku savienošanu ar TEN-T 
tīkliem, lai kravas plūsmas novirzītu no pilsētas centra un dzīvojamajiem rajoniem. 

 z Rail Baltica veiksmīga integrēšana kopējā transporta sistēmā un esošajā infra-
struktūrā, uzlabojot gan vietējo, gan starptautisko sasniedzamību un pilsētvidi ko-
pumā, veicinot investīciju un cilvēkresursu piesaisti. 
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Rīgas pilsētas rīcības virzienu progresa novērtējums
PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība

Izglītības sistēmas virsmērķis ir nodrošināt iedzīvotājus ar tautsaimniecībai nepieciešamo kompetenci – zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu. 
Pašvaldības uzdevums izglītības jomā ir gādāt par vispārējo (t.sk. pirmsskolas), interešu, profesionālās ievirzes un daļēji par profesionālo izglītību.

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z 2019.gadā veikta plaša skolu tīkla pilnveidošana: četras vispārējās izglītības 

iestādes tika slēgtas – Rīgas Ezerkrastu pamatskola, Rīgas 29.vidusskola, Rīgas 
60.vidusskola un Rīgas Sanatorijas internātpamatskola; divas iestādes reorgani-
zētas – Rīgas 94.vidusskola un Rīgas Ziepniekkalna sākumskola, izveidojot Rīgas 
Ziepniekkalna vidusskolu; 16 izglītības iestādēm nomainīts skolas nosaukums pa-
matojoties ar likumu3 grozījumiem. Tās ir vienas no apjomīgākajām izmaiņām skolu 
tīklā Rīgā kopš 2009./2010.mācību gada. 

 z 2019./2020.mācību gadā Rīgā darbojās kopumā 109 pašvaldības skolas un tās ap-
meklēja 68 967 skolēnu. Savukārt 146 pašvaldības PII apmeklēja 25 900 audzēk-
ņi. Privātais pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniedzējs nodrošināja licencētas 
pirmsskolas izglītības programmas apguvi 6 500 bērniem, kas ir par 232 bērniem 
vairāk nekā 2018.gadā un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem pašvaldības 
finansējums tika nodrošināts 1 250 bērniem, kas ir par 350 bērniem vairāk nekā 
2018.gadā. 

 z 2019.gadā tika veikti apjomīgi interešu, sporta, mūzikas un mākslas izglītības ies-
tāžu tīkla pilnveidošanas pasākumi, kā rezultātā mainījās izglītības iestāžu vietas, 
programmu piedāvājums un pedagogu piesaiste. Tika atvērtas arī jaunas, līdz šim 
konkrētās iestādēs nebijušas, profesionālās ievirzes un interešu izglītības prog-
rammas: diksilenda ansamblis, improvizācijas teātra studija, kaligrāfijas program-
ma, arfas, kontrabasa spēles programmas u.c. Kopumā darbojās 8 interešu (23 715 
audzēkņi), 10 sporta (8 276 audzēkņi) un 9 mūzikas un mākslas izglītības iestādes 
(4 220 audzēkņi).

 z 2019.gada 24.oktobrī Latvijas Nacionālajā operā norisinājās programmas “Latvijas 
skolas soma” ikgadējais forums, kurā vienkopus pulcējoties programmas īsteno-
tājiem, tika pārrunāti programmas pirmā gada rezultāti. Iniciatīva “Latvijas skolas 
soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, 
lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piede-

3  LR Saeimas 29.10.1998. likums “Izglītības likums” un 10.06.1999. likums “Vispārējās izglītības likums”.

rības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu 
izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.4

 z Septīto gadu norisinājās karjeras nedēļa laikā no 14. līdz 18.oktobrim, kuras lai-
kā norisinājās dažādi ar profesiju iepazīšanu un izvēli saistīti pasākumi, radošās 
darbnīcas un diskusijas, kurās akcentēta mākslīgā intelekta un tehnoloģiju loma 
nākotnes profesijās. Karjeras nedēļu finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispā-
rējās un profesionālās izglītības iestādēs”.5

 z Izglītības iestāžu atjaunošanas/renovācijas darbu, t.sk. inženierkomunikāciju 
nomaiņa, mācību un koplietošanas funkcionālo telpu atjaunošana un moderni-
zācija veikta 50 skolās un 44 PII. Papildus atjaunotas sporta zāles Rīgas Sergeja 
Žoltoka vidusskolai un Rīgas 93.vidusskolai.6 

 z Pārskata gadā aktīva darbība norisinājās kompetenču pieejā balstītas izglītības 
ieviešanā skolās, lai sagatavotos jaunajam izglītības saturam, kas jāuzsāk īstenot 
2020./2021.mācību gadā. Dažādos profesionālās pilnveides pasākumos piedalījās 
4 969 pedagogi un 176 vadības pārstāvji.

 z Nodrošinot mūsdienīgu mācību vidi kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītī-
bas satura ieviešanai, 2019.gadā 6 PII un 2 vispārizglītojošās skolās tika iegādātas 
interaktīvās tāfeles, piegādāti 624 datori, 555 skolēnu un 37 skolotāju planšetdatori. 
Tāpat tika turpināti informācijas tehnoloģiju tīklu modernizācijas darbi ar mērķi sa-
kārtot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildu tīkla pieslēgvietas, kur tās ne-
pieciešamas, tai skaitā IP telefoniem, kā arī bezvadu interneta punktu ierīkošanai.

Rezultatīvo rādītāju analīze
PRV1 ietvaros noteikti 16 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

 7 rādītājiem pozitīva tendence
 6 rādītājiem negatīva tendence
 3 rādītāji bez būtiskām izmaiņām

4  https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/
5  https://izglitiba.riga.lv, 14.10.2019.
6  https://izglitiba.riga.lv, 29.08.2019.

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/
https://izglitiba.riga.lv
https://izglitiba.riga.lv
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Kopumā 5 no 16 analizētajiem rādītājiem ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā plā-
notās vērtības (visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā).
Lai arī pirmsskolas bērnu īpatsvars, kas apmeklē PII (t.sk. pašvaldības līdzfinansē-
jums, dotācija un deleģēšanas līgumu finansēšana PII) ir palielinājies par 2 procent-
punktiem, veidojot 75,5% 2019.gadā un pārsniedzot 2020.gada sagaidāmo vērtību, tai 
pat laikā par 1 239 bērniem palielinājies pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri ir re-
ģistrējušies rindā un kuriem pašvaldība nevar nodrošināt vietas PII. Šāda tendence 
skaidrojama ar mazāku uzņemto bērnu skaitu – izglītojamo skaits PII samazinājies 
pamatojoties uz MK7 prasībām par minimālo telpu platību uz vienu izglītojamo, kā arī 
Pierīgas bērnu migrāciju uz Rīgas PII (1.1.attēls).
Pētījuma rezultāti liecina, ka salīdzinājumā ar 2016.gadu, būtiskas izmaiņas PII pieeja-
mībā un pieejamības kvalitātē nav novērojamas. Vērtējums pieaudzis Maskavas forš-
tates apkaimē, savukārt atsevišķās apkaimēs – Jaunciemā, Juglā, Mežciemā un Torņ-
kalnā vērojams samazinājums. Kopumā tādas apkaimēs kā Grīziņkalns, Daugavgrīva, 
Iļģuciems, Dārzciems, Pļavnieki un Vecmīlgrāvis ir sniegts augstākais vērtējums par 
PII pieejamību un kvalitāti, turpretī negatīvi vērtētas Atgāzenes, Berģu, Bišumuižas, 
Dārziņu, Ķīpsalas, Trīsciema, Vecāķu, Vecdaugavas, Vecpilsētas, Šķirotavas apkaimes.
Arī vispārējo izglītības iestāžu kvalitātes rādītāji ir līdzīgi - būtiskas izmaiņas nav vē-
rojamas, atsevišķās apkaimēs, piemēram, Mežaparkā, Mīlgrāvī, Pleskodāle, Šampēterī 
vērojams pieejamības un pieejamības kvalitātes vērtējuma samazinājums.

1.1.attēls

Pirmsskolas vecuma bērnu īpatsvars, kas apmeklē PII un bērnu skaits,
kuri reģistrējušies rindā uz vietu pašvaldības PII
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vērtība 2020
Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri reģistrējušies rindā 
un kuriem pašvaldība nevar nodrošināt vietas PII
Pirmsskolas vecuma bērnu īpatsvars, kas apmeklē PII (t.sk. pašvaldības
līdzfinansējums, dotācija un deleģēšanas līgumu finansēšana privātajās PII), %

Avots: RD IKSD

7 MK 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”

Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam PRV1 tika norādīti 42 pasākumi un aktivitātes, 
ko RD iestādes un struktūrvienības plānoja īstenot. Pārskata gadā 38 pasākumi un ak-
tivitātes bija īstenošanas procesā (1.2.attēls), nodrošinot PRV1 ietvaros definēto uzde-
vumu izpildes progresu. Detalizētāku informāciju par minēto pasākumu un aktivitāšu 
ietvaros veiktajām darbībām skat. 2.pielikumā.

1.2.attēls

Rīcības plāna PRV1 izpildes raksturojums 2019. gadā

Avots: RD PAD

Programmas Investīciju plānā 2019.gadam PRV1 ietvaros tika iekļauti 11 projekti. Vērtē-
jot to īstenošanas progresu pārskata gadā, secināms, ka 9 projekti atrodas ieviešanas 
procesā, bet 2 projekti netika īstenoti finansiālu apsvērumu dēļ (1.3.attēls). Detalizētā-
ku informāciju par projektu realizāciju skat. 3.pielikumā.
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1.3.attēls

Investīciju plāna PRV1 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Budžets
Pašvaldības budžeta izdevumu daļā 2019.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais 
budžeta naudas līdzekļu apjoms tika novirzīts izglītības jomai – EUR 340 694,8 tūkst. 
(35% no kopējiem budžeta izdevumiem). Salīdzinājumam, 2018.gadā budžeta izdevumi 
izglītībai veidoja EUR 345 081 tūkst. jeb par 1,3% vairāk.

Darbības Rīgas apkaimēs
2019.gadā uzlabojumi pirmsskolas izglītības pakalpojumu nodrošināšanas jomā, at-
verot izglītības programmas grupas veikti 6 Rīgas pilsētas apkaimēs – Centrā, Dauga-
vgrīvā, Iļģuciemā, Imantā, Mīlgrāvī un Torņkalnā (1.4.attēls).
Uzlabojumi vidusskolu un pamatskolu izglītības pakalpojumu nodrošināšanas jomā, 
reorganizējot izglītības iestādes 2019.gada veikti 4 Rīgas apkaimēs – Mežciemā, Mīlgrā-
vī, Purvciemā un Vecmīlgrāvī (1.5.attēls).

1.4.attēls

Avots: RD PAD
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1.5.attēls

Avots: RD PAD

Nozares eksperta viedoklis 
Zane Vārpiņa, Dr.demogr., Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētā profesore

 z Kā viens no iemesliem straujajam rindu pieaugumam pašvaldības PII 2019. gadā 
varētu būt Pierīgas iedzīvotāju bērni, kurus vecāki vēlētos vest uz PII Rīgā, vistica-
māk tādēļ, lai būtu tuvāk darba vietai un interešu izglītībai. PII vietu nodrošināšana 
ārpus Rīgas pilsētas dzīvojošiem iedzīvotājiem nav Rīgas pašvaldības pienākums. 
Secinu, ka PII pieejamības situācija ir apmierinoša. Vēl vairāk, saskaņā ar demogrā-
fiskajām prognozēm, jaundzimušo bērnu skaits turpmākajos gados samazināsies 
(vai vismaz nepieaugs), tādēļ būtu uzmanīgi vērtējama lielu pašvaldības līdzekļu 
ieguldīšana jaunu PII būvniecībā. Tā vietā nepieciešams palielināt pašvaldības lī-
dzfinansējumu privātās PII apmeklējošajiem bērniem līdzvērtīgi reālajām izmak-
sām. Ieviest PII kvalitātes monitoringu, kas attiektos gan uz privātām, gan pašval-
dību iestādēm.

 z Neskatoties uz faktu, ka ir sniegts atbalsts iekļaujošas izglītības attīstībā, 3% no 
9.klašu beidzējiem saņem tikai liecību apliecības vietā, kas nozīmē, ka nevar turpi-
nāt izglītību nākamajā līmenī un mūsdienu darba tirgū var nebūt spējīgi kvalitatīvi 
piedalīties. Diemžēl arī rādītāja “1.8. Eksakto zinātņu centralizēto eksāmenu kārto-
tāju īpatsvars vidusskolās” tendence ir negatīva – 2019. gadā fizikas un ķīmijas CE 
kārtoja mazāk skolēnu kā 2018.gadā, savukārt fizikā negatīva tendence parādās jau 
vairākus gadus pēc kārtas un nav bijusi arī pašvaldības aktīva rīcība šajā jomā. Pa-
matskolu un vidējās izglītības jomā jāturpina skolu tīkla optimizācija. Jāveic aktīvas 
darbības, stimulējot skolēnus izvēlēties apgūt un kārtot eksāmenus STEM jomās.

 z Vairāku gadu periodā interešu izglītībā izglītojamo skaits nav stabils. Būtu padzi-
ļināti vērtējams izglītojamo skaits ne tikai pašvaldības iestādēs, bet arī privātās 
iestādēs. Tāpat būtu meklējamas iespējas atbalstīt interešu izglītību jomās, kas 
ir pieprasītas un pašlaik tiek piedāvātas tikai privātās iestādēs (pēc analoģijas ar 
privāto PII atbalstu). Nepieciešams novērtēt interešu izglītības programmu pār-
klājumu pilsētā (kartējumu) un saskaņā ar to plānot jaunu vai reorganizēt esošo 
piedāvājumu. 

 z Vienlaikus risināt izglītības iestāžu pakalpojumu pieejamību visās apkaimēs sa-
skaņā ar Programmā norādīto, īpašu uzmanību pievēršot apkaimēm, kur pieaug 
iedzīvotāju skaits un notiek jaunu mājokļu būvniecība. 

 z Tāpat saskaņā ar Programmu, kas paredz “veicināt sabiedrībā izpratni par mūž-
izglītības nepieciešamību un palielināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītībā” 
(U1.6.) – izstrādāt stratēģiju un rīcības plānu pieaugušo mūžizglītības veicināšanai 
un atbalstam.
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RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam
Jaunatnes politikas mērķis Latvijā ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, 
atbalstot darbu ar jaunatni un nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu. 

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z Nodrošinot pēctecīgu un nepārtrauktu darbu ar jaunatni pašvaldībā 2019.gadā ap-

stiprināts “Rīgas pilsētas darba ar jaunatni plāns 2019. – 2023.gadam”, kurā ie-
kļauti ar jauniešiem diskutētie turpmākie rīcības virzieni, tostarp jaunatnes inicia-
tīvu un organizāciju atbalstīšana, jauniešu nodarbinātības sekmēšana, bērnu un 
jauniešu aktivitāšu nodrošināšana, apmaiņas un pārrobežu neformālās mācīšanās 
iespēju paplašināšana, kā arī jauniešu līdzdalības veicināšana pašvaldības darbā. 

 z Pārskata gadā Rīgas pašvaldībā tika īstenots projekts “Praktisks ielu jaunatnes 
darbs Rīgas pilsētas apkaimēs”, kurā ielu jaunatnes darbu veica divas projektā 
iesaistītās organizācijas – nodibinājumi “Sociālo pakalpojumu aģentūra” un “Pie-
vienotā vērtība”. Projekta mērķis bija ieviest praksē Rīgas pašvaldībā izstrādāto 
mobilā jaunatnes darba modeli, pilnveidojot jaunatnes darbinieku praktiskās ie-
maņas darbam ar ielu jauniešiem divās atšķirīgās pilsētas apkaimēs – Rīgas cen-
trā un Bolderājā. Projekta noslēgumā izstrādātas “Metodoloģiskās vadlīnijas prak-
tiskam ielu jaunatnes darbam Rīgas pašvaldībā”, kas balstās gan uz teorētiskiem 
informācijas avotiem par praksi citās valstīs, gan uz praktisko pieredzi, veicot ielu 
jaunatnes darbu Rīgā, gan arī uz Rīgas pašvaldības starpinstitucionālas Jaunatnes 
darba ar riska grupas jauniešiem attīstības darba grupas diskusiju rezultātiem.8

 z Lai veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos pašvaldības darbībās, 2019.gada 
novembrī pilsētas pašvaldībā tika rīkots Pirmais Rīgas jauniešu pilsētplānošanas 
forums “Runātrīga”, kurā piedalījās aptuveni 100 interesenti. Pasākums jaunie-
šiem sniedza iespēju uzzināt vairāk par pilsētplānošanas procesu un iesaistīties 
Rīgas pilsētas attīstības programmas 2021. – 2027.gadam veidošanā.9

 z Pārskata gada nogalē norisinājās ikgadējā skolēnu pašpārvalžu konference “Paš-
pārvalde skolā: pieredze un iespējas”, kurā piedalījās 100 skolēni, konsultanti un 
skolu administrācijas pārstāvji, t.sk. pārstāvji no Rīgas pašvaldības, Rīgas skolēnu 
pašpārvaldes un citām organizācijām. Konferences dalībnieki ģenerēja idejas un 
pārrunāja problēmas darba grupās saistībā ar mobinga mazināšanu skolās un ar 
diskriminācijas mazināšanu saistītus jautājumus, pievēršot uzmanību nepiecieša-
mībai veidot drošu un iekļaujošu vidi skolās. Tāpat jaunieši pārrunāja iespējas un 

8  https://izglitiba.riga.lv, 04.12.2019.
9  www.leta.lv, 04.11.2019.

vajadzības mainīt mācību procesu, kas tiks izmantots plānojot turpmākās atbalsta 
aktivitātes Rīgas skolēnu pašpārvaldes darbā.10

 z Iezīmējot sadarbības iespējas starp pašvaldību un NVO, Rīgas pilsētā tradicionā-
li pasniegtas Jaunatnes līdzdalības balvas par mērķtiecīgu virzību uz radošumā 
balstītu jaunatnes darbu, par drosmi un inovācijām, sniedzot atbalstu mazāk aiz-
sargātām bērnu un jauniešu grupām un par izaugsmi veicinošas vides radīšanu 
Rīgas jauniešiem.11

 z Valsts izglītības satura centra organizētajā Latvijas valsts simtgades pasākumu 
cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” pasākumā “Award dalībnieki 
– var!” 103 jaunieši no 22 dažādām Latvijas “Award” vienībām saņēma Edinburgas 
hercoga starptautisko apbalvojumu12, t.sk. arī dalībnieki no Rīgas Ostvalda vi-
dusskolas, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma un Rīgas Valsts vācu 
ģimnāzijas.13

 z Rīgas pilsētas pašvaldība 2019.gadā sadarbībā ar stratēģiskajiem partneriem no-
drošināja ESF projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu, kura ietvaros 2019.gadā pro-
jektā tika iesaistīti 100 NEET jaunieši, lai palīdzētu tiem iekļauties darba tirgū, at-
griezties izglītībā vai iesaistīties NVO darbībā.14

Rezultatīvo rādītāju analīze
RV2 ietvaros noteikti 4 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

 2 rādītājiem pozitīva tendence
 1 rādītājam negatīva tendence
 1 rādītājs bez būtiskām izmaiņām 

Kopumā 2 no 4 analizētajiem rādītājiem ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā plāno-
tās vērtības (visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā). 
Salīdzinot ar 2018.gadu (125,1 tūkst.), 2019.gadā (137 tūkst.) brīvā laika centru apmeklē-
jumu skaits pieaudzis par 9,5%, ko nodrošināja divu jaunu brīvā laika centru atvēršana 

10  https://izglitiba.riga.lv, 13.01. 2020.
11  https://izglitiba.riga.lv, 03.02.2020.
12  Lai saņemtu Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu, katrs jaunietis, ievērojot starptautiskās 

prasības, bija sasniedzis četrus, paša izvirzītos mērķus, pa vienam katrā no programmas “Award” 
jomām – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes un piedzīvojumu ceļojums.

13  https://izglitiba.riga.lv, 06.12.2019.
14  RD LD gadagrāmata “Sociālā sistēma un veselības aprūpe Rīgā 2019.gadā”, 2020

https://izglitiba.riga.lv
http://www.leta.lv
https://izglitiba.riga.lv
https://izglitiba.riga.lv
https://izglitiba.riga.lv
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Rīgas 19.vidusskolā un BJC “Laimīte”. Savukārt, nometnēs iesaistīto bērnu un jauniešu 
skaits saglabājies nemainīgs – 13,2 tūkst. un tas skaidrojams ar to, ka neskatoties 
uz nemainīgi augsto iedzīvotāju pieprasījumu pēc nometnēm, aizvien pieaugošas no-
metņu organizēšanas izmaksas un administratīvais slogs mazina potenciālo nometņu 
organizētāju interesi (2.1.attēls). 
2019.gadā par nozīmīgāko jauniešu neformālās izglītības nodrošinātāju Rīgā turpināja 
būt jaunatnes organizācijas. Izmantojot RJC “Kaņieris” infrastruktūru, jaunatnes orga-
nizācijas noorganizēja 318 izglītojošus pasākumus, kā arī izmantojot centra āra dzīves 
ekipējumu, t.i. tehnisko nodrošinājumu, 122 pasākumi tika organizēti ārpus Kaņiera 
telpām.

2.1.attēls

Nometnēs iesaistīto bērnu skaits  
un brīvā laika centru apmeklējumu skaits, tūkst.

111,6 119,6 128 125,1 137
115

2012 2016 2017 2018 2019 Sagaidāmā
vērtība 2020

Brīvā laika centru apmeklējumu skaits, tūkst.

Nometnēs iesaistīto bērnu skaits, tūkst.

12,9 14,2 12,9 13,2 13,2 18

Avots: RD IKSD

2019.gadā jauniešu neformālās izglītības programmās iesaistīto jauniešu skaits sama-
zinājās par 17% (2.2.attēls). Tas skaidrojams ar pieeju – vairāk atbalstīt pašu jauniešu 
iniciatīvas, nekā piedāvāt viņiem pilnībā sagatavotus pasākumus, kas būtiski uzlabo 
jauniešu mācīšanās iespējas, taču palēnina izglītojošo aktivitāšu organizēšanas pro-
cesu. 

2.2.attēls

Jauniešu neformālās izglītības programmās  
iesaistīto jauniešu skaits

2012 2016 2017 2018 2019 Sagaidāmā
vērtība 2020

3105

1319 1310 1560 1295

5000

Avots: RD IKSD

Pārskata gadā ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazinā-
šanai” ietvaros tika rīkots jauns projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kā rezultātā ievērojami 
pieauga atbalstīto jauniešu un jaunatnes organizāciju projektu skaits – par 25%. 

Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam RV2 tika norādīti 17 pasākumi un aktivitātes, 
ko RD iestādes un struktūrvienības plānoja īstenot. Pārskata gadā visi 17 pasākumi un 
aktivitātes bija īstenošanas procesā (2.3.attēls), nodrošinot RV2 ietvaros definēto uz-
devumu izpildes progresu. Detalizētu informāciju par minēto pasākumu un aktivitāšu 
ietvaros veiktajām darbībām skat. 2.pielikumā.

2.3.attēls
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Rīcības plāna RV2 izpildes raksturojums 2019.gadā

Darbība notiek Kopā

2 2

2 2

3 3

5 5

3 3

2 2U 2.1.

U 2.2.

U 2.3.

U 2.4.

U 2.5.

U 2.6.

Avots: RD PAD

Programmas Investīciju plānā 2019.gadam RV2 ietvaros netika iekļauts neviens 
projekts.

Budžets
RV ietvaros veiktās aktivitātes tiek finansētas no RD budžeta līdzekļiem, kā arī pie-
saistot ES fondu finansējumu, tādējādi izdevumi pārsvarā tiek iekļauti RD iestāžu un 
struktūrvienību pamatbudžetos. 

Nozares eksperta viedoklis

Āris Ādlers, nevalstisko organizāciju jomas eksperts
RV2 rezultatīvie rādītāji, kam sasniegtā vērtība ir “pieaugums ar pozitīvu vērtējumu” 
jau 2019.gadā būtiski pārsniedz plānoto (brīvā laika centru apmeklējumu skaits; at-
balstīto jauniešu un jaunatnes organizāciju projektu skaits), kas liecina par resursu 
ieguldīšanu mērķos, kuri jau ir sasniegti. Savukārt tie rezultatīvie rādītāji, kas ir sais-
tīti ar augstākas pievienotās vērtības aktivitāšu īstenošanu, (piemēram, nometnēs 
iesaistīto bērnu un jauniešu skaits, kā arī jauniešu neformālās izglītības programmās 
iesaistīto jauniešu skaits) netiek sasniegti.
Ieteikums, izmantojot esošos resursus, brīvā laika centros sākt īstenot jauniešu nefor-
mālās izglītības programmas, lai panāktu pozitīvu rezultatīvā rādītāja “jauniešu nefor-
mālās izglītības programmās iesaistīto jauniešu skaits” sniegumu.
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RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
RV galvenais uzdevums ir nodrošināt kultūras dzīves norišu daudzveidību un tradicionālo vērtību saglabāšanu. Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina 
kultūrvides pilnveidošanu un attīstību, Dziesmu un deju svētku procesu, tradicionālu, modernu un mūsdienīgu pasākumu organizēšanas iespējas, 
Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāžu darbības pilnveidošanu, piedāvājot jaunas interešu izglītības programmas un kultūrizglītības programmas 
dažādām vecuma grupām.

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z Kultūrvides attīstības un aktīvas pašvaldības iesaistes ietvaros rīkotais Latvijas 

valsts simtgades programmas “Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākums “100 
Latvijas stāsti 100 minūtēs”, pārskata gada martā pasaulē prestižajā konkursā 
“EventEx Award”, kas tiek uzskatīts par pasākumu industrijas Oskaru, ieguva 5 go-
dalgas, tai skaitā tika atzīts par labāko pasākumu pasaulē kategorijā “Labākais 
koncerts”.15 Pasākums tapa sadarbībā ar LR KM, RD IKSD un reputācijas vadības un 
komunikācijas aģentūru “Luka”.

 z Vienlaikus programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros laika posmā no 2018.gada 
septembra līdz 2019.gada jūnijam bija iespēja apmeklēt Latvijas Nacionālo vēstu-
res muzeju, ko izmantoja 67 Rīgas skolas. Jāatzīmē, ka skolu pirmajā desmitniekā 
dominēja Rīgas mazākumtautību skolas – Rīgas 96.vidusskola, Rīgas 72.vidusskola, 
Rīgas 10.vidusskola, kā arī Rīgas 88.vidusskola, Puškina licejs, Rīgas 46.vidusskola, 
Rīgas Ostvalda vidusskola, Rīgas 80.vidusskola un Rīgas 89.vidusskola.16

 z Ar mērķi bagātināt kultūras vidi Rīgā, piešķirt ekonomisko un radošo potenciālu 
dažādām Rīgas teritorijām un veicināt kultūras tūrisma attīstību, 2019.gada oktobrī 
parakstīts RD un RIBOCA (Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles) 
sadarbības memorands, kas paredz ilgtermiņa sadarbību, gatavojoties biennāles 
norisei 2020.un 2022.gadā.17

 z Dziesmu svētku estrādes atjaunošanas ietvaros turpinājās apjomīgi būvdarbi. 
Pārskata gadā tika turpināti B posma B1 kārtas darbi, kas ietver Dziesmu svētku 
estrādes pilnu demontāžu un karkasa izbūvi, veicot putu stikla siltumizolācijas ie-
klāšanu un metāla kolonnu izvietošanu aiz Mežaparka Lielās estrādes.

 z 2019.gadā aizsākās jauns Dziesmu un deju svētku cikls, kā rezultātā Rīgā papildus 
uzsāka darbību 17 amatiermākslas kolektīvi. Kopā 2019.gadā darbojās 177 pašval-
dības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvi ar 364 darbiniekiem un 116 citu 
dibinātāju amatiermākslas kolektīvi ar 236 amata vienībām. 

15  www.iksd.riga.lv, 27.03.2019.
16  www.iksd.riga.lv, 24.07.2019.
17  www.iksd.riga.lv, 28.10.2019.

 z Lai nodrošinātu radošo aktivitāšu daudzpusīgumu iedzīvotājiem un pilsētas vie-
siem, pārskata gadā darbību turpināja 12 radošie kvartāli un teritorijas (VEF rado-
šais kvartāls, Kalnciema kvartāls, Tabakas Fabrika, Berga Bazārs, Spīķeri, Tallinas 
ielas kvartāls u.c.). Radošo kvartālu iniciatīvas līdzfinansēja pašvaldība, rīkojot Ra-
došo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkursu, kurā varēja pieteikties 
juridiskas personas, NVO un privātas komercsabiedrības, kas darbojas Rīgā. 

 z Norisinājās 10.Vides objektu festivāls “Ziemassvētku egļu ceļš 2019”, kas akcen-
tēja Rīgu kā mākslas un inovatīvu ideju pilsētu. Festivāla ekspozīciju veidoja gan 
Projektu atlases konkursā atbalstītie projekti, gan Latvijas Mākslas akadēmijas 
“Radošo projektu darbnīcā” izstrādātie projekti, kā arī Pori (Somija) mākslinieku un 
sadarbības partneru veidoti projekti – kopskaitā 25 vides mākslas projekti.

 z Rīgas festivālu mērķprogrammas 2019.-2021.gadam konkursa ietvaros 2019.gadā 
īstenoti 30 festivāli, kurus apmeklēja vairāk nekā 179 600 interesentu. Tika īste-
noti gan pilsētas, gan valsts, gan arī starptautiskie festivāli, piemēram, Pavasara 
festivāls “Windstream”, Rīgas Modes nedēļa/Riga Fashion Week, Rīgas Fotogrāfijas 
biennāle, Laikmetīgās mākslas festivāls “Survival Kit”, Festivāls “Rīgas Fotomēne-
sis”, Rīgas Operas festivāls, Festivāls “Rīgas Ritmi”, Mūzikas un mākslas festivāls 
“Bildes”, Starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls “Laiks dejot”, Starptautiskais 
jaunā teātra festivāls “Homo Novus”, Baltijas jūras dokumentālo filmu forums, 
Rīgas Starptautiskais kino festivāls “Riga IFF”, Nacionālais filmu festivāls “Lielais 
Kristaps”, Nepieradinātās mūzikas festivāls “Skaņu mežs”, Eiropas profesionālās 
leļļu mākslas festivāls u.c. 

 z Tika izveidots informācijas stendu tīklojums pilsētas centrā un apkaimēs, ko paš-
valdībā aktīvi izmantoja svētku tematikas plakātu un programmu eksponēšanai. 

 z 2019.gadā turpinājās Kultūras un atpūtas centra “Imanta” ēkas renovācijas 1.kārta, 
veicot fasādes atjaunošanas un inženiertīklu atjaunošanas darbus. Tāpat atjauno-
šanas darbi tika veikti Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas ēkā, RCB Bolderājas 
filiālbibliotēkas ēkā un Rīgas Jauno tehniķu centrā Bauskas ielā 88, pielāgojot tel-
pas RCB Bišumuižas filiālbibliotēkas vajadzībām. Savukārt Rīgas Porcelāna muzejā 
turpinājās papildus telpu remonta un iekārtošanas darbi.

 z 2019.gadā pabeigta SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” apdraudēto sugu eks-
pozīcijas kompleksa “Āfrikas savanna” būvniecība un kompleksa labiekārtošana.

http://www.iksd.riga.lv
http://www.iksd.riga.lv
http://www.iksd.riga.lv
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 z Mazjumpravas muižas kultūrvēsturiskās teritorijas renovācijas un labiekārtoša-
nas 1.kārtas ietvaros pārskata gadā veikta virkne darbu, t.sk. dzirnavu ēkā veikta 
ūdensdzirnavu vēsturisko iekārtu un mehānismu atjaunošana un uzstādīšana, 
kā arī vēsturisko malšanas iekārtu nokomplektēšana, remonts un uzstādīšana, no-
drošinot to demonstrēšanas iespējas ar uzstādīto elektrodzinēju.

Rezultatīvo rādītāju analīze
RV3 ietvaros noteikti 13 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

  7 rādītājiem pozitīva tendence
	3 rādītājiem negatīva tendence
	3 rādītāji bez būtiskām izmaiņām

Kopumā 2 no 13 analizētajiem rādītājiem ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā plā-
notās vērtības (visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā).
Pārskata gadā vērojams organizēto pasākumu skaita samazinājums – par 31% salīdzi-
nājumā ar 2018.gadu, kas tiek skaidrots ar “Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas 
pasākumu un projektu programmas 2017.-2021.gadam” 2019.gada apakšprogrammā ie-
kļauto pasākumu skaita sarukumu. Vienlaikus kultūras pasākumu apmeklētāju skaits 
ir palielinājies par 11%, kas liecina, ka iedzīvotāju interese par kultūras norisēm sagla-
bājas nemainīgi augsta (3.1.attēls).

3.1.attēls

Organizēto pasākumu un apmeklētāju skaits  
Rīgas kultūras centros un namos
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Organizēto pasākumu skaits

Apmeklētāju skaits, tūkst.

1286.0 1286.0 1336.2
1037.6 1151.8

Avots: RD IKSD

Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde 
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam RV3 ietvaros tika norādīti 26 pasākumi un akti-
vitātes, ko RD iestādes un struktūrvienības plānoja īstenot. No tiem pārskata gadā 23 
aktivitātes bija īstenošanas procesā, turpretī 3 pasākumu ietvaros nenotika pietieka-
ma darbība, kā iemeslu minot finansējuma trūkumu (3.2.attēls). Detalizētāku informā-
ciju par minēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros veiktajām darbībām skat. 2.pielikumā. 

3.2.attēls

Rīcības plāna RV3 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Vienlaikus Programmas Investīciju plānā 2019.gadam iekļauti 18 projekti, no kuriem 10 
projekti bija ieviešanā, savukārt nav notikusi 8 projektu īstenošana, jo projektiem ne-
tika piešķirts finansējums (3.3.attēls). Informāciju par projektu realizāciju skat. 3.pie-
likumā.
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3.3.attēls

Investīciju plāna RV3 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Darbības Rīgas apkaimēs
Pārskata gadā veikti uzlabojumi bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanas jomā 5 ap-
kaimēs. Bišumuižas filiālbibliotēka tika pārcelta uz jaunām telpām Bauskas ielā Jauno 
tehniķu centrā. Bolderājas un Čiekurkalna filiālbibliotēkās tika veikti izlases veida at-
jaunošanas darbi. Ārsienas daļēji tika krāsotas Sarkandaugavas un Ķengaraga filiāl-
bibliotēkās, kurās veikta arī ēku uzlabošana (3.4.attēls). Jāpiemin, ka sīkie remontdarbi 
(durvju, logu, rokturu, slēdzeņu remontdarbi u.tml.) tika veikti visās RCB tīkla biblio-
tēkās 2019.gadā. 

3.4.attēls

Avots: RD IKSD un Rīgas Centrālās bibliotēkas 2019.gada pārskats, 2020
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Budžets
Pašvaldības budžeta izdevumi kultūrai 2019.gadā veidoja EUR 50 108,5 tūkst., kas ir par 
EUR 1 100,6 tūkst. jeb 2,2% vairāk nekā gadu iepriekš.18 

Nozares eksperta viedoklis
Līna Dimitrijeva, SIA “Reģionālie projekti” valdes priekšsēdētāja 
Rīgas pilsētas kultūras vidē nozīmīgas aktivitātes īsteno ar pašvaldību nesaistīti uz-
ņēmumi un iniciatīvas, kuri darbību veic ar valsts budžeta atbalstu vai privātiem lī-
dzekļiem, padarot kopējo piedāvājumu plašāku un konkurētspējīgāku. Atzinīgi vēr-
tējama Rīgas iesaiste kultūras atbalstā, noslēdzot sadarbības memorandu ar Rīgas 
Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāli, kas piesaista ārzemju māksliniekus un 
arī apmeklētājus, atbalstot “FREE RIGA un Tallinas ielas kvartāls”, “Āgenskalna tirgus 
kultūras programma” u.c. projektus.
Piecās apkaimēs 2019.gadā nav pieejami bibliotēku pakalpojumi, taču ierobežotā fi-
nansējuma dēļ nepieciešams izvērtēt, kurās apkaimēs pakalpojumi ir visnepieejamā-
kie. Rīgas centrālajai bibliotēkai ieteicams nākamajā periodā veikt esošo lietotāju un 
potenciālo lietotāju aptauju apkaimēs, kurās nepietiekami nodrošināti bibliotēku pa-
kalpojumi, ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju vajadzības pēc konkrētiem pakalpojumiem, 
lai kārtējā budžeta ietvaros spētu plānot primāri nodrošināmo pakalpojumu ievie-
šanu. Kopumā bibliotēku attīstības tendences pasaulē un Latvijā ir vērstas uz esošo 
pakalpojumu pilnveidi un bibliotēku kā vietējo kopienu, apkaimju centru veidošanu.
2019.gadā izveidots informācijas stendu tīklojums pilsētas centrā un apkaimēs, taču 
nākamajā periodā izvērtējama iespēja informāciju plašāk atspoguļot digitālos medi-
jos, ņemot IKT izmantošanas īpatsvaru.
Aktīvāk un mērķtiecīgāk organizējami sabiedrību integrējoši un piederību veicinoši 
kultūras pasākumi, lai piesaistītu dažādas mērķgrupas. Vienlaikus ar kultūras pasāku-
miem apkaimēs (brīvdabas koncertiem, pagalmu, ielu svētkiem u.tml.) vienkopus pul-
cējami dažādu tautību un kultūru pārstāvji, lai uzlabotu savstarpējo izpratni, risinātu 
kopīgas problēmas un brīvāk komunicētu.
Ieteicams veikt kompleksu esošās kultūras infrastruktūras novērtējumu – bibliotēku, 
kultūras namu un centru, koncertzāļu izvietojums un pieprasījums, jāņem vērā demo-
grāfijas tendences un Rīgas pilsētas prioritātes lielmēroga kultūras projektu īsteno-
šanā.

18  Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada publiskais pārskats, 2020
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RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
Sabiedrības integrācijas virsmērķis galvaspilsētā ir sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā tiek ievērotas demokrātiskas valsts vērtības un 
veidota noturīga piederības sajūta Rīgai, nodrošinot augstu sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmeni.

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z Radot priekšnoteikumus aktīvai un daudzveidīgai iedzīvotāju grupu līdzdalībai un 

sadarbībai dažādās dzīves jomās, 2019.gadā RD apstiprināja Rīgas sabiedrības 
integrācijas pamatnostādnes 2019.-2024.gadam un to īstenošanas rīcības plānu. 

 z Lai atbalstītu saliedētas sabiedrības veidošanos, 2019.gadā Rīgas pilsētas 
pašvaldība rīkoja sabiedrības integrācijas projektu konkursus. Pašvaldības fi-
nansiālu atbalstu saņēma 10 RD iestāžu un 25 NVO projekti, t.sk. 9 projekti 
pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā, 16 projekti 
sociālās integrācijas veicināšanas jomā un 10 projekti iecietības veicināšanas un 
jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā.19

 z 2019.gadā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedza finansiālu atbalstu 7 projektiem, kas 
nodrošināja iespēju apgūt latviešu valodu pieaugušajiem Rīgas pilsētā deklarē-
tajiem iedzīvotājiem.20 Pateicoties iedzīvotāju interesei un vēlmei apgūt latviešu 
valodu, visas latviešu valodas kursu grupas pārskata gadā tika pilnībā nokomplek-
tētas.

 z Reaģējot uz iedzīvotāju iebildumiem par apgrūtinātām iepirkšanās iespējām ma-
zāka auguma iedzīvotājiem un cilvēkiem riteņkrēslos pārbūvētajā Rīgas Centrāl-
tirgus Gastronomijas paviljonā, tika veikti nepieciešamie uzlabojumi – pie katras 
saliņas uzstādīts atsevišķs plaukts, kur iespējama preču saņemšana un norēķinā-
šanās cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī uzstādītas informatīvās zīmes par 
šādu iespēju.21 

 z 2019.gadā kopējais apmeklētāju skaits NVO namā sasniedza 40 tūkst. cilvēku – 
par 2 tūkst. vairāk nekā 2018.gadā. Kopumā 254 NVO noorganizēja 2 142 dažāda 
mēroga un satura aktivitātes NVO namā.22 Pilnveidojot telpu rezervēšanas darbī-
bas, tika izveidots elektroniskais NVO nama telpu noslodzes kalendārs un pieteik-
šanās iespēja telpām interneta vietnē www.integracija.riga.lv.23

 z Lai uzsvērtu senioru nozīmi mūsdienu Latvijas sabiedrībā, kā arī mudinātu gados 
vecākus cilvēkus saturīgi pavadīt brīvo laiku un būt aktīviem, pērnā gada oktobrī 

19  https://integracija.riga.lv, 27.01.2020.
20  https://integracija.riga.lv, 27.01.2020.
21  www.rct.lv, 27.09.2019. 
22  https://integracija.riga.lv, NVO nama ziņas Nr.1 (2020)
23  www.riga.lv, 29.08.2019. 

Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar NVO rīkoja pasākumu “Senioru radošuma 
kalve”.24 Pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar senioru NVO piedāvātā-
jām iespējām, noklausīties izglītojošu lekciju par ikdienas ieradumiem, kā arī bau-
dīt muzikālus un deju priekšnesumus.

 z Veicinot paaudžu solidaritāti un komunikāciju Rīgas pilsētas Latgales priekšpil-
sētas kopienā, pašvaldība sniedza atbalstu projekta “Senioru un jauniešu sa-
draudzība” īstenošanai.25 Projekta ietvaros skolas vecuma jaunieši regulāri tikās 
ar senioriem, lai kopīgi spēlētu galda spēles, vingrotu svaigā gaisā un piedalītos 
orientēšanās spēlē par Rīgas kultūrvēsturisko mantojumu.

 z Lai meklētu risinājumus kā palīdzēt remigrantiem iedzīvoties Latvijā, ar RD atbal-
stu 2019.gada septembrī tika rīkota diskusija “Kā integrēties Latvijas sabiedrībā 
pēc dzīves ārzemēs?”. Diskusijas dalībnieki stāstīja par savu reintegrācijas piere-
dzi, praktiskām problēmām, ar kurām sastapās, kā arī veiksmes stāstiem.26

 z Veicinot brīvprātīga darba kultūras attīstību, 2019.gada novembrī kultūras pilī “Zie-
meļblāzma” notika Rīgas brīvprātīgo godināšanas pasākums “Gada brīvprātīgais 
2019”. Godināšanas pasākumā atzinības un piemiņas balvas saņēma 92 brīvprātī-
gie un 9 organizācijas no Rīgas. Brīvprātīgā darba darītāji ir dažāda vecuma – jau-
nākajam ir 13 gadi, kurš ir dzīvnieku patversmes “Ulubele” brīvprātīgais, bet vecā-
kajam 95 gadi, kurš brīvprātīgi vada angļu valodas nodarbības DC apmeklētājiem.27

Rezultatīvo rādītāju analīze
RV4 ietvaros noteikti 7 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

 4 rādītājiem negatīva tendence
 3 rādītāji bez būtiskām izmaiņām 

Kopumā 2 no 7 rādītājiem pārskata gadā ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā sa-
sniedzamās vērtības (visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā).

24  https://pasvaldiba.riga.lv, 02.10.2019. 
25  https://integracija.riga.lv, 07.05.2019.
26  https://iksd.riga.lv, 12.09.2019.
27  https://integracija.riga.lv, 06.12.2019.

http://www.integracija.riga.lv
https://integracija.riga.lv
https://integracija.riga.lv
http://www.rct.lv
https://integracija.riga.lv
http://www.riga.lv
https://pasvaldiba.riga.lv
https://integracija.riga.lv
https://iksd.riga.lv
https://integracija.riga.lv
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4.1.attēls

Bezmaksas pasākumu skaits Rīgas  
pašvaldības kultūras centros un namos
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Vērtējot izmaiņas rezultatīvajos rādītājos, secināms, ka būtiski samazinājies bezmak-
sas pasākumu skaits Rīgas pašvaldības kultūras centros un namos – no 2 799 pasā-
kumiem 2018.gadā uz 2 010 pasākumiem 2019.gadā (4.1.attēls). Tas galvenokārt skaid-
rojams ar to, ka pārskata gadā kultūras centra “Imanta” ēkā tika veikti atjaunošanas 
darbi, savukārt koncertzālē “Ave Sol” notika pasākumi ierobežotā apjomā nepiecieša-
mā telpu remonta dēļ.

Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam RV4 ietvaros tika norādīti 11 pasākumi un ak-
tivitātes, ko RD iestādes un struktūrvienības plānoja īstenot, un visas 11 aktivitātes 
bija īstenošanas procesā (4.2.attēls). Detalizētāka informācija par minēto pasākumu 
un aktivitāšu ietvaros veiktajām darbībām pieejama 2.pielikumā.
Programmas Investīciju plānā 2019.gadam RV4 ietvaros nav iekļauti projekti, taču RV4 
ir integrāls RV un aptver izglītības, kultūras, pilsoniskās līdzdalības, sociālās iekļauša-
nās, kā arī atbilstošas vides pieejamības un citas dzīves jomas, līdz ar to tā īstenošana 
ir cieši saistīta ar PRV1, RV3, RV9, PRV11 un citu RV ietvaros īstenoto projektu ieviešanu.

Budžets
RV ietvaros veiktās aktivitātes tiek finansētas no RD budžeta līdzekļiem, piesaistot 
valsts, kā arī ES fondu finansējumu, tādējādi izdevumi pārsvarā tiek iekļauti RD iestāžu 
un struktūrvienību budžetos.

4.2.attēls

Rīcības plāna RV4 izpildes raksturojums 2019.gadā
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Avots: RD PAD

Nozares eksperta viedoklis
Āris Ādlers, nevalstisko organizāciju jomas eksperts 
Kritiski zema saglabājas rezultatīvā rādītāja “iedzīvotāju pozitīvs vērtējums par ie-
spēju piedalīties pilsētas attīstības plānošanas pasākumos un lēmumu pieņemšanas 
procesos, kā arī izteikt savu viedokli” izpilde. Lai sāktu risināt jautājumu, kā sabiedrībā 
radīt pārliecību par tās spēju iesaistīties attīstības procesos, vispirms ir jāidentificē, 
kurā līdzdalības līmenī pašvaldība un tās iedzīvotāji atrodas (iedzīvotāju informēša-
nas; viedokļu paušanas; iesaistes vai sadarbības un lēmumu pieņemšanas). Kompleksi 
risināt iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos iespējams, ieviešot iedzīvo-
tāju līdzdalības platformu, kas ļautu līdzdalības līmeņus realizēt un ieviest.
Nepieciešams izvērtēt kuri no pasākumiem sniedz ieguldījumu Rīcības virziena mērķu 
sasniegšanā un to efektivitāti. 
RV4 ietvaros attīstīt tādu aktivitāšu īstenošanu, kas tieši vērsta uz rezultatīvo rādītāju 
izpildi, ietverot gan papildus aktivitātes, gan mērķorientētu esošo “instrumentu” ie-
guldījumu. Ieteikums izvērtēt spēju nodrošināt pasākuma “Saistošas latviešu valodas 
mācīšanas nodrošināšana” īstenošanu plānotajā apjomā un ieviest jaunu rādītāju “ie-
dzīvotāju skaits Rīgā, kas prot latviešu valodu”.
Attīstīt komunikācijas kanālus un rīkus par nepolitiskām iedzīvotāju iesaistes formām 
pašvaldības attīstības procesā.
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RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
RV virsmērķis ir veidot Rīgu par pilsētu, kuras iedzīvotājiem ir motivācija un iespējas īstenot fiziski aktīvu, veselīgu dzīvesveidu mūža garumā, sasniegt 
augstus sportiskos rezultātus ērti pieejamos, starptautiskajām prasībām atbilstošos sporta infrastruktūras objektos. 

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z Seriāls “Izskrien Rīgu”, “Rīgas tiltu skrējiens”, “Lāčplēšu kross”, Rīgas rogaininga 

pavasara un rudens skrējieni, Tautas skrituļojumi, Rīgas velomaratons u.c. sacen-
sības, kas ir pieejamas dažādas sagatavotības un dažādu vecuma grupu pilsētas 
iedzīvotājam.

 z Stiprinot sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām spor-
ta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm 2019.
gadā:
 ― vispārizglītojošās skolās organizētas dažādas olimpiskās dienas, kurās iesais-

tījās 105 058 izglītojamo, kā arī dažādos sporta veidos organizētas sacensības, 
kurās piedalījās vairāk nekā 88 900 dalībnieku. Mācību gada ietvaros organizē-
ta arī Rīgas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu spartakiāde 10 sporta veidos, 
kopā 31 sacensība;

 ― VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādē piedalījās 430 jaunie Rīgas sportisti, izcīnot 
195 godalgas;28

 ― Latvijas Olimpiskās komitejas īstenotajā projektā “Sporto visa klase” piedalījās 
21 Rīgas pašvaldības skola.

 z Lai sekmētu iedzīvotāju iesaistīšanos sporta nodarbībās un stiprinātu pilsētas 
sporta organizāciju kapacitāti, tiek organizēti konkursi NVO. 2019.gadā izsludinā-
tajos konkursos Rīgas bērnu un jaunatnes klubu atbalsta konkursā finansējumu 
saņēma 12 pieteikumi un Veterānu sporta klubu atbalstam finansējumu sporta 
aktivitātēm saņēma arī 12 NVO. Vienlaikus Rīgas čempionātu un jaunatnes meis-
tarsacīkšu dažādos sporta veidos rīkošanai, finansējums tika piešķirts 3 biedrībām 
un sacensībām, Rīgas svētku laikā finansējums piešķirts biedrībai “Hokeja skola 
Kurbads”.

 z Pasākumā “Rīgas sporta laureāts” 2019.gada decembrī pašvaldība pasniedza 
balvas galvaspilsētas labākajiem sportistiem un treneriem 10 nominācijās: la-

28  Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada publiskais pārskats, 2020

bākā sportiste, labākais sportists, par mūža ieguldījumu sportā, Rīgas labākais 
sportists ar īpašām vajadzībām u.c.29

 z Lai sekmētu augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu izaugsmi un līdzdalību 
starptautiskajās sacensībās, 2019.gadā atbalstīti 153 Rīgas sportisti un 12 spor-
ta spēļu komandas, līdzfinansējot sportistu dalību Pasaules, Eiropas čempionātos 
un starptautiskās sacensībās. Līdztekus 24 Rīgas labākajiem sportistiem, 19 viņu 
treneriem un 6 apkalpojošā personāla pārstāvjiem par augstiem sasniegumiem 
piešķirtas naudas balvas. Savukārt finansiālo atbalstu mācību treniņu procesam 
un dalībai sacensībās pārskata gadā saņēma 35 Latvijas Olimpiskās vienības sa-
stāvā esošie sportisti.

 z Kopējās sporta infrastruktūras renovācijas un brīvpieejas sporta laukumu iekār-
tošanas ietvaros 2019.gadā atklāts Imantas sporta centrs un pabeigta 1.kārta āra 
sporta laukuma izbūvei Pļavniekos Rīgas 86.vidusskolā, savukārt Rīgas Sergeja 
Žoltoka vidusskolā un Rīgas 93. vidusskolā veikta sporta zāļu atjaunošana.

Rezultatīvo rādītāju analīze
RV5 ietvaros noteikti 4 sasniedzamie rādītāji (visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pieli-
kumā), no kuriem:

 4 rādītājiem negatīva tendence
2019.gadā sporta sacensībās un pasākumos iesaistīto Rīgas pilsētas iedzīvotāju skaits 
nedaudz samazinājās – vidēji par 56 dalībniekiem vienā pasākumā, jo pieaug tau-
tas sacensību popularitāte. Savukārt Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības 
iestāžu (skolu), interešu izglītības iestāžu un sporta izglītības iestāžu piedāvātajās 
sporta izglītības programmās 2019./2020.m.g. iesaistījās 26 186 audzēkņi, salīdzināju-
mam 2018./2019.m.g. – 26 386. Audzēkņu skaits Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās 
izglītības iestāžu (skolu), interešu izglītības iestāžu un sporta izglītības iestāžu piedā-
vātajās sporta izglītības programmās samazinājās, jo 2019.gadā tika veikti apjomīgi iz-
glītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumi, kā rezultātā mainījās izglītības iestāžu 
vietas, programmu piedāvājums un pedagogu piesaiste (5.1.attēls).

29  https://sports.riga.lv, 09.01.2020.

https://sports.riga.lv
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5.1.attēls

Dažādās sporta sacensībās un pasākumos iesaistīto  
Rīgas iedzīvotāju skaits (vidēji vienā pasākumā) un  
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Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam RV5 tika norādīti 22 pasākumi un aktivitātes, 
ko RD iestādes un struktūrvienības plānoja īstenot. Pārskata gadā 20 pasākumi un 
aktivitātes bija īstenošanas procesā, nodrošinot RV5 ietvaros definēto uzdevumu iz-
pildes progresu. Divu pasākumu ietvaros darbība netika īstenota finansiālu apsvēru-
mu dēļ vai atbilstošu teritoriju trūkuma dēļ (5.2.attēls). Detalizētāku informāciju par 
minēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros veiktajām darbībām skat. 2.pielikumā.

5.2.attēls

Rīcības plāna RV5 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Programmas Investīciju plānā 2019.gadam RV5 ietvaros tika iekļauti 2 projekti. Vērtējot 
to īstenošanas progresu, secināms, ka 1 attīstības projekts atrodas ieviešanas proce-
sā, bet 1 projekts netiek īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Detalizētāku informāciju 
par projektu realizāciju skat. 3.pielikumā.

Darbības Rīgas apkaimēs
2019.gadā, attīstot publisko sporta laukumu un sporta iestāžu pakalpojumu nodroši-
nājumu, 8 Rīgas apkaimēs tika veikti uzlabojumi un ieviesti jauni pakalpojumi (5.3.at-
tēls). Uzlabots publiskās slidotavas serviss Centrā pie Rīgas Kongresu nama un Purv-
ciemā pie Rīgas 84.vidusskolas. Sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju Daugavgrīvā 
– Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas futbola laukumam uzstādīta automātiskā laistīša-
nas sistēma un uzlabota laukuma kvalitāte, savukārt Pļavniekos pie Rīgas 86.vidus-
skolas uzklāts mākslīgais futbola laukums 8x8 futbola spēlēm. Ķengaragā uzlabots 
Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” stadiona futbola laukuma apgaismojums. Līdz-
tekus aizsargtīkla remonts futbola laukumos veikts Teikā – Rīgas Teikas vidusskolā un 
Vecmīlgrāvī – Rīgas 31.vidusskolā, papildus Rīgas 31.vidusskolā uzlabots arī laukuma 
apgaismojums. Imantā atklāts Imantas sporta centrs Kurzemes prospektā 158, kom-
pleksā ietilpst skeitparks, vingrošanas laukums, divi multifunkcionālie laukumi, divi 
“3×3” basketbola laukumi, skrejceļš ar tāllēkšanas sektoru, futbola laukums ar māks-
līgo zālienu un tribīnes.
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Budžets
Pašvaldības budžeta izdevumi rīdzinieku atpūtas un sporta pasākumu organizēšanai 
2019.gadā bija EUR 3 718,9 tūkst., kas ir par 26,2% jeb EUR 974,3 tūkst. mazāk kā iepriek-
šējā gadā.30

Nozares eksperta viedoklis
Āris Ādlers, nevalstisko organizāciju jomas eksperts 
Izvirzītā uzdevuma “veicināt sabiedrības izpratni par sportošanas pozitīvo ietekmi” 
izpilde ir nepietiekama, jo nepietiek ar informācijas pieejamības nodrošināšanu par 
pasākumiem interneta resursos un ar aptaujām par sporta aktivitātēm Rīgas apkai-
mēs, ir nepieciešams pilnveidot pasākumu izpildi, iekļaujot, piemēram, informācijas 
pieejamību par sportošanas pozitīvo ietekmi.
Lai uzlabotu pilsētas virzību uz RV5 izvirzīto mērķu sasniegšanu ieteicams: 

 ― identificēt un vairot pasākumu un akciju organizēšanu par aktīva dzīves veida 
popularizēšanu;

 ― identificēt un nodalīt dažādu sociālo, vecuma un mērķa grupu apmierinātību ar 
sporta un aktīvā dzīvesveida pieejamības apmierinātību, t.sk. iekļaut papildus 
rādītājus par iedzīvotāju vērtējumu, kas raksturo uzdevumu izpildi;

 ― palielināt atbalstīto projektu skaitu un sasaistīt atbalstītos projektus ar dažā-
dām iedzīvotāju mērķa grupām. 

30 Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada publiskais pārskats, 2020

5.3.attēls

Avots: RD PAD
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RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un veselīga dzīvesveida veicināšana. RV 
galvenais mērķis ir uzlabot Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli un mazināt priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu. RV sekmīgai īstenošanai būtiskas 
aktivitātes tiek veiktas “PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija” ietvaros, attīstot gājēju un velobraucēju infrastruktūru.

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z “EuroHealthNet”31 2019.gada izdotajā pārskatā ziņots, ka ES joprojām pastāv lielas 

veselības stāvokļa un veselības aprūpes pieejamības atšķirības starp iedzīvotā-
jiem dažādās sociālekonomiskās grupās neskatoties uz to, ka Eiropas iedzīvotāji 
vidēji dzīvo ilgāk un labāk nekā jebkad agrāk. Vidējais dzīves ilgums Latvijā ir viens 
no zemākajiem Eiropā, sievietēm tie ir 79,7 gadi, vīriešiem – 70,1, turpretī Eiropā 
sievietēm tie ir 83,6 gadi, vīriešiem – 78,3 gadi.32

 z 2019.gadā Pasaules Veselības organizācija33 Rīgas pilsētas pašvaldībai atkārtoti 
piešķīra “Veselīgas pilsētas” titulu, sniedzot iespēju turpināt darbību “Veselīgu 
pilsētu” VII fāzē.

 z Pašvaldības darbs sabiedrības veselības jomā 2019.gadā turpinājās sekojošos pa-
matvirzienos – fizisko aktivitāšu veicināšana, iedzīvotāju izglītošana par veselību 
un to ietekmējošiem faktoriem (traumatisma profilakse, atkarības profilakse, ve-
selīga dzīvesveida veicināšana u.c.). Informācija par aktivitātēm tika publicēta 
tīmekļa vietnē www.veseligsridzinieks.lv, kuru gada laikā apmeklēja 116 142 cil-
vēki.

 z 2019.gadā veiksmīgi turpinājās ESF projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” īstenošana. 
Tika novadītas vairāk kā 22 000 aktivitātes dažādās Rīgas pilsētas apkaimēs, 
kurās piedalījās vairāk kā 330 000 iedzīvotāji, īstenojot 48 prioritāro jomu aktivi-
tāšu veidus.

 z 2019.gadā sekmīgi noslēdzās viens no lielākajiem – četru gadus ilgušais starptau-
tiskais projekts “Inherit – Veselības un vides starpsektorālās sadarbības pētnie-
cība un inovācijas”, kura ietvaros Rīgas pilsētas pašvaldības īstenotās aktivitātes 
tika iekļautas 12 labāko prakšu datu bāzē. 

31 https://eurohealthnet.eu 
32 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00208/default/table?lang=en 
33 Kopš 2014.gada 30.maija Rīgas pilsēta ir iekļauta PVO veselīgu pilsētu tīklā un aktīvi piedalās 

projektā, īstenojot tās noteiktos mērķus un uzdevumus – ievērot veselību vecinošas pilsētas 
pamatprincipus, pastāvīgi radot un uzlabojot fizisko un sociālo vidi

 z Rīgas pašvaldība 2019.gadā organizēja dažādus veselībai veltītus pasākumus:
 ― 2 Veselīga dzīvesveida dienas, kurās bija iespēja saņemt veselības speciālistu 

konsultācijas, bezmaksas veselības mērījumus, piedalīties sportiskās aktivitā-
tēs un meistarklasēs, apmeklēja 6 000 interesenti; 

 ― 40 nometnes bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģime-
nēm, veicinot psiholoģisko veselību, 5 nometnes bērniem ar invaliditāti un viņu 
pavadoņiem un 4 nometnes atkarīgo personu ģimenēm;

 ― 27 sporta dienas ģimenēm, kurās piedalījās vairāk kā 2 400 iedzīvotāju;
 ― 2 veselības dienas personām ar invaliditāti, kurās piedalījās 781 persona ar in-

validitāti un viņu pavadoņi;
 ― vairāk kā 1 700 daudzpusīgas aktivitātes izglītības iestādēs, darbavietās, pak-

ļautības iestādēs, publiskās vietās un citur, kuras apmeklēja 25 650 dalībnieki;
 ― 486 interaktīvas un izglītojošas nodarbības par infekciju slimību profilaksi, at-

karību profilaksi, stresu u.c. tēmām, kurās piedalījās vairāk kā 10 000 skolēnu;
 ― 561 lekcija skolu speciālistiem un vairāk kā 1 500 Rīgas bērnu un jauniešu vecā-

kiem par dažādām ar bērnu veselību saistītām tēmām.
 z Lai veicinātu Rīgas iedzīvotāju un viesu fizisko un garīgo veselību, Vecmīlgrāvja 

teritorijā Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 88 tika izveidota dabas taka “Veselības 
maršruts”, kurā tika iekļauti vairāki pieturas punkti, kuros ir norādīti viegli sapro-
tami, uz vietas izpildāmi un visām vecuma grupām pielāgoti vingrinājumi, kas pare-
dzēti visām muskuļu grupām, kā arī dažāda veida šķēršļi, kuru pārvarēšana attīsta 
ķermeņa līdzsvaru un koordināciju. 

Rezultatīvo rādītāju analīze
RV6 ietvaros noteikti 10 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

 6 rādītājiem pozitīva tendence
 3 rādītājiem negatīva tendence
  1 rādītājs bez būtiskām izmaiņām

Kopumā 4 analizētie rādītāji pārskata gadā ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā 
plānotās vērtības (visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā).

http://www.veseligsridzinieks.lv
https://eurohealthnet.eu
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00208/default/table?lang=en
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Pozitīva tendence iezīmējas rādītājā – Potenciāli zaudētie mūža gadi34 uz 100 000 ie-
dzīvotājiem, kas septiņu gaidu laikā ir samazinājies par 21%, pārsniedzot mērķa vēr-
tību 2020.gadā – 5 100. Vienlaikus jāatzīmē, ka pēc vairāku gadu krituma, 2018.gadā ir 
palielinājies rādītājs – Veselīgi nodzīvotie dzīves gadi35 (6.1.attēls). Tai pat laikā jāat-
zīmē, ka tas joprojām ievērojami atpaliek no Eiropas vidējā rādītāja – sievietēm tie ir 
63,8 gadi un vīriešiem – 63,4 gadi.36 

6.1.attēls

Potenciāli zaudētie mūža gadi un veselīgi nodzīvotie dzīves gadi
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Lai arī ģimenes ārstu skaits, kas sniedz primārās veselības aprūpes pakalpojumus 
2019.gadā, nedaudz samazinājās (2018.gadā – 441, 2019.gadā – 437) un attiecīgi pieauga 
vidējais reģistrēto pacientu skaits uz 1 primārās veselības aprūpes ārstu (2018.gadā – 
1 576, 2019.gadā – 1 581), kopumā tendence iezīmējas pozitīva – nav vērojams būtisks 
pacientu pieaugums uz vienu primārās veselības aprūpes ārstu (6.2.attēls).

34 Gadi, kurus cilvēks būtu nodzīvojis līdz kādam noteiktam vecumam, ja nebūtu miris nelaimes 
gadījumā, kādas slimības vai cita iemesla dēļ

35 Veselīgi nodzīvotie dzīves gadi ir paredzamais gadu skaits, kas tiks nodzīvoti veselīgi (bez 
funkcionāliem/aktivitātes ierobežojumiem)

36  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00150/default/table?lang=en 
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Vidējais reģistrēto pacientu skaits uz 1 primārās veselības ārstu
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Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam RV6 ietvaros tika norādīti 14 pasākumi un ak-
tivitātes, ko RD iestādes un struktūrvienības plānoja īstenot, un visas 14 aktivitātes 
bija īstenošanas procesā (6.3.attēls). Detalizētāka informācija par minēto pasākumu 
un aktivitāšu ietvaros veiktajām darbībām pieejama 2.pielikumā. 

6.3.attēls

Rīcības plāna RV6 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00150/default/table?lang=en
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Programmas Investīciju plānā 2019.gadam RV6 ietvaros tika iekļauti 3 projekti, no ku-
riem divu projektu ietvaros darbība notika, turpretī 1 projekta ietvaros darbība neno-
tika finansējuma trūkuma dēļ. Detalizētāku informāciju par projektu realizāciju skat. 
3.pielikumā.

Darbības Rīgas apkaimēs
Analizējot paveikto apkaimju griezumā, 2019.gadā dažāda veida uzlabojumi veikti un/
vai jauni pakalpojumi primārās veselības aprūpes pakalpojumu jomā ieviesti sekojo-
šās apkaimēs: Āgenskalnā (SIA “Rīgas veselības centrs” filiālē “Torņakalns”), Bolderājā 
(SIA “Rīgas veselības centrs” filiālē “Bolderāja”), Brasā (SIA “Rīgas Dzemdību nams”), 
Centrā (SIA “Rīgas 1.slimnīca”), Daugavgrīvā (SIA “Rīgas veselības centrs” filiālē “Bol-
derāja”), Dzirciemā, Iļģuciemā (SIA “Rīgas veselības centrs” filiālē “Iļģuciems”), Imantā 
(SIA “Rīgas veselības centrs” filiālē “Imanta”), Ķengaragā (SIA “Rīgas veselības centrs” 
filiālē “Ķengarags”), Torņkalnā (SIA “Rīgas veselības centrs” filiālē “Torņakalns”) un 
Ziepniekkalnā (SIA “Rīgas veselības centrs” filiālē “Ziepniekkalns” un SIA “Rīgas 2.slim-
nīca”) (skat. 6.4.attēlu).

6.4.attēls

Avots: RD PAD
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Budžets
Kopējie budžeta izdevumi veselībai pārskata gadā bija EUR 6 184,2 tūkst., t.sk. inves-
tīcijas EUR 3 287,7 tūkst., kas ir ievērojams pieaugums pret iepriekšējo gadu – 41,1%, 
kad izdevumi veselībai bija EUR 4 383,7 tūkst., t.sk. investīcijas EUR 1 560,2 tūkst. EUR. 
Izdevumi galvenokārt pieauguši slimnīcu pakalpojumu un mātes un bērnu veselības 
aprūpes pakalpojumu budžeta kategorijā.

Nozares eksperta viedoklis
Vineta Preisa, biedrības “Ģimenes attīstības un kultūras centrs “ALISE””  
valdes priekšsēdētāja
Ir organizēti pasākumi un aktivitātes, lai pilsētas iedzīvotājiem bez maksas piedāvātu 
iespēju gan preventīvi pārbaudīt savu veselības stāvokli, gan praktiski iesaistīties fi-
ziskās veselības uzturēšanā (vingrošana, nūjošana u.c.).
Tomēr būtu jāņem vērā, ka lielākā daļa senioru nelieto internetu un viņiem bieži nav 
informācijas par pasākumiem, kuri viņiem varētu būt saistoši. Informāciju par pasā-
kumiem un aktivitātēm nepieciešams padarīt pieejamāku senioriem, piemēram, ie-
vietojot informatīvās lapas pastkastītēs vai izvietojot citās publiskās vietās (veikalos, 
veselības aprūpes iestādēs u.c.).
Kaut arī pilsētā kursē sabiedriskais transports, kurā tiek nodrošināta iespēja iekļūt 
arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, joprojām ir zonas, kurās iedzīvotājiem ar kus-
tību traucējumiem nav iespējams, izmantojot sabiedrisko transportu, nokļūt pilsētas 
centrā. Priekšlikums pārskatīt iespējas visos maršrutos nodrošināt arī zemās grīdas 
tramvaju sastāvus, tos īpaši atzīmējot transporta kustību sarakstā, lai nodrošinātu 
visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgu sabiedriskā transporta pieejamību pilsētā.
Neraugoties uz dažādajiem veiktajiem pasākumiem, jauniešu vispārējās veselības rā-
dītāji turpina pasliktināties. Jaunieši ikdienā attīsta neveselīgus ieradumus un izvēlas 
lietot arī neveselīgu pārtiku. Viedierīču pārlieku ilga lietošana rada saspringumu mu-
guras kakla daļā, tādējādi veicinot dažādas ar to saistītas veselības problēmas.
NVO iesaiste jauniešu izglītošanā par dažādām ārpus mācību programmu tēmām va-
rētu būt atbalstāma, tomēr tas rada arī riskus, kas saistās ar informācijas kvalitāti, 
plānotajiem mērķiem un rezultātiem. Bieži vecāki ir neizpratnē par informāciju un 
vērtībām, ko izplata dažādas NVO, jo tās ir pretrunā ar ģimenē valdošajiem uzskatiem 
un ieradumiem. Līdz ar to jāaicina izglītības iestādes atbildīgi un kritiski izvērtēt NVO 
piedāvāto izglītojošo saturu un sniegumu, ņemot vērā vecāku tiesības iepriekš zināt 
par plānotajiem NVO pasākumiem un to piedāvājumu. 

Nepieciešams veicināt lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem, kas 
būtu vērstas uz praktisku iemaņu apguvi un morālo vērtību izkopšanu. Atbalstāmas 
būtu aktivitātes, kurās iespējama vairāku paaudžu sadarbība. Tāpat nepieciešams 
ierīkot vairākās pilsētas vietās publiski pieejamus laukumus dažādām fiziskām akti-
vitātēm ar trenažieriem un citu aprīkojumu. Popularizēt dažādas fiziskās aktivitātes, 
kā piemēram, orientēšanās pasākumus u.c. dažādām vecuma grupām. Izvietot aici-
nājumus sabiedriskas vietās, kafejnīcās u.c. iespējami atturēties no viedierīču lieto-
šanas. Izglītības iestādēs censties ierobežot ar mācību procesu nesaistītu viedierīču 
lietošanu.
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RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un personu spējas sociāli 
funkcionēt un iekļauties sabiedrībā. Sociālo pakalpojumu uzdevumi ir nodrošināt personai tiesības dzīvot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē, 
sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim un veicināt personas atbildību par savu dzīvi.

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z Kopumā 2019.gadā rīdziniekiem izmaksāja 203 222 sociālos pabalstus 22 932 perso-

nām, salīdzinājumam 2018.gadā tika izmaksāti 211 528 pabalsti 25 123 personām. No 
visiem testētajiem37 sociālajiem pabalstiem, 94% jeb 6,988 milj. EUR tika izlietoti 
GMI38 un dzīvokļa pabalstam.

 z Turpināja samazināties trūcīgo personu skaits – par 16%, ja 2018.gadā bija reģis-
trēta 8 731 trūcīga persona, tad 2019.gadā – 7 343 trūcīgas personas.

 z Rīdziniekiem 2019.gadā sniegti 54 dažādi sociālie pakalpojumi. Kopā sociālos pa-
kalpojumus 2019.gadā saņēma 27 201 persona, kas ir par 1 143 personām jeb 4,4% 
vairāk nekā 2018.gadā (26 058). Savukārt sociālo pakalpojumu apmaksātais finan-
sējums pieaudzis par 7% – no EUR 53,2 milj. 2018.gadā līdz EUR 56,9 milj. 2019.gadā.

 z Tika paaugstināts vienreizēja pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei – EUR 430 (līdzšinējo EUR 249,71), paaugstināta un diferencēta 
dzīvokļa pabalsta aprēķinam izmantojamās normatīvās īres maksa par mājokļa 1 
m², līdzšinējo EUR 4,27 vietā uz EUR 8, vai 7, vai 5 par mājokļa 1 m². Vienlaikus tika 
paaugstināts arī minimālā ienākumu līmenis darbspējīgai personai no EUR 56,91 
līdz EUR 64 mēnesī un bērniem no EUR 64,03 līdz EUR 80 mēnesī u.c. 

 z 2019.gadā 19 sociālajiem pakalpojumiem tika pārskatītas un celtas cenas vidēji 
par 26%, lai tādējādi nodrošinātu maksimāli kvalitatīvus un konkurētspējīgus so-
ciālos pakalpojumus.

 z Tika ieviesti pieci jauni sociālie pakalpojumi bērniem un jauniešiem, t.sk. bēr-
niem ar funkcionēšanas traucējumiem un vecākiem, kuriem ir garīgās attīstības 
traucējumi, bet, kuri paši uzņēmušies rūpes par savām atvasēm: bērniem ar au-
tiskā spektra traucējumiem, tika ieviests socializācijas grupu pakalpojums (saņē-
ma 11 bērni), uzsākts nodrošināt pakalpojumu bērniem ar saskarsmes grūtībām 
(saņēma 17 bērni), īstenotas individuālas sociālas rehabilitācijas programmas, lai 
bāreņiem pēc institucionālās aprūpes palīdzētu integrēties patstāvīgā dzīvē (sa-
ņēma 8 bērni) u.c. 

 z 2019.gada nogalē Briselē norisinājās Eiropas sociālā tīkla (Europe Social Network) 
Sociālo pakalpojumu balvas pasniegšanas ceremonija, kurā Rīgas pilsētas paš-
valdība iesniedza pieteikumu par aprūpes plānošanas sistēmu “ApSis”, kas tiek 

37  Testēti sociālie pabalsti tiek piešķirti izvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli
38  Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 

izmantota kā efektīvs rīks administratīvo resursu mazināšanai RSD. Rīgas pašval-
dība ieguva 5.vietu nominācijā “Labās prakses metodes un instrumenti”.

 z Lai popularizētu aprūpētāja darbu un profesijas prestižu sabiedrībā, kā arī pa-
augstinātu darbinieku motivāciju un piederības sajūtu savai profesijai, Rīgā pirmo 
reizi notika RSAC aprūpētāju sacensības. Konkursā piedalījās 13 Rīgas pilsētas 
pašvaldības ilgstošās sociālās aprūpes centri un līgumorganizācijas, un ceļojošo 
kausu ieguva RSAC “Stella maris”. 

 z Sniegts atbalsts biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” sociālā uzņēmuma “RB 
Cafe” (Rīga, Bruņinieku ielā 63) telpu pieejamības nodrošināšanai. Kafejnīca “RB 
Cafe” ar saukli “Īpaša vieta īpašiem cilvēkiem” tika atvērta ar Rīgas pašvaldības 
atbalstu, kā arī pateicoties finanšu institūcijas “Altum” grantam. 

 z No 2019.gada novembra RSD ieviesta divu līmeņu darba organizācija sociālo dar-
binieku darbā ar pilngadīgām personām sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumu jomā: 
 ― 1.līmenis – pakalpojumu novērtētāji, kuri izvērtē klientu vajadzības un pašap-

rūpes spējas, izmantojot Elektroniskās aprūpes plānošanas sistēmu un aizpilda 
novērtēšanas karti; 

 ― 2.līmenis – sociālie darbinieki, kuri pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķirša-
nu, nodrošina klientu pieņemšanu un konsultēšanu u.c. darbības. 

 z Turpināja pieaugt audžuģimenēs ievietoto bērnu skaits. 2019.gada beigās kopu-
mā 141 ģimenē bija ievietoti 270 bērni, salīdzinājumam 2018.gadā bija 123 ģimenes, 
kurās bija ievietoti 233 bērni.

Rezultatīvo rādītāju analīze
RV7 ietvaros noteikti 7 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

  6 rādītājiem pozitīva tendence
	1 rādītājam negatīva tendence

Kopumā 5 no 7 rādītājiem pārskata gadā ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā plā-
notās vērtības (visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā).
Vērtējot būtiskākās izmaiņas pārskata gadā, jāatzīmē, ka par 16% samazinājās trūcīgo 
personu skaits un par 12% maznodrošināto personu skaits, kā rezultātā sarucis soci-
ālo pabalstu saņēmēju skaits (7.1.attēls).
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7.1.attēls

Sociālās palīdzības saņēmēju skaits un to īpatsvars  
no kopējā iedzīvotāju skaita Rīgā

2012

11.1

5 4.4 3.9 4

2016 2017 2018 2019 Sagaidāmā
vērtība 2020

Sociālās palīdzības saņēmēju skaits

Sociālās palīdzības saņēmēju īpatsvars no kopējā iedzĪvotāju skaita

72,380 31,671 28,156 25,123 22,932 22,863

Avots: RD LD, LR CSP

Lai arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pakalpojuma 
nodrošinājums pilngadīgām personām katru gadu tiek palielināts, tas joprojām ir ne-
pietiekošs, rindā uz 31.12.2019. bija 444 personas. Tai pat laikā pozitīvi vērtējams, ka 
bērnu skaits institucionālā aprūpē samazinās, kas skaidrojams ar alternatīvās ārpus 
ģimenes aprūpes pakalpojuma attīstību (7.2.attēls).

7.2.attēls

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 
pakalpojuma saņēmēju skaits

1356 1254
1476 1337 1321

2000

579 418 384 321 258 100

1795
2036 2207 2237

2501 2600

2011 2016 2017 2018 2019 Sagaidāmā
vērtība 2020

Pilngadīgas personas Bērni Alternatīva ārpusģimenes aprūpe

Avots: RD LD

Turpina ievērojami pieaugt aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēju skaits, kas skaidro-
jams ar sabiedrības novecošanos, iedzīvotāju veselības stāvokļa pasliktināšanos un 
personu ar invaliditāti skaita palielināšanos (7.3.attēls).

7.3.attēls

Sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā saņēmēju skaits

2012 2016 2017 2018 2019 Sagaidāmā
vērtība 2020

5 023

8 151
9 545

10 649 11 052

8 500

Avots: RD LD

Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam RV7 ietvaros tika norādīti 42 pasākumi un akti-
vitātes, ko RD iestādes un struktūrvienības plānoja īstenot. No tiem pārskata gadā 33 
aktivitātes bija īstenošanas procesā, turpretī 9 pasākumu ietvaros darbība nenotika 
– kā galveno iemeslu minot, ka aktivitātes īstenošana tiek plānota turpmākajos gados 
atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām (7.4.attēls). Plašāka informācija 
pieejama 2.pielikumā. 
Savukārt Programmas Investīciju plānā 2019.gadam RV7 tika iekļauts 1 projekts – Rīgas 
Sociālo aprūpes centru ēku/telpu atjaunošanas darbi, kura ietvaros darbība notika. 
Detalizētāku informāciju par projektiem skat. 3.pielikumā.
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7.4.attēls

Rīcības plāna RV7 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Darbības Rīgas apkaimēs
Pārskata gadā tika veikta virkne uzlabojumu un remontdarbu dažādos RSD centros 
9 Rīgas apkaimēs: Āgenskalnā (RCD teritoriālajā centrā “Āgenskalns”), Daugavgrīvā 
(RSAC ”Stella maris”), Dzirciemā (RSD Kopienas centrā “Ābeļzieds” un Rīgas patvers-
mes sieviešu nodaļā), Imantā (RP BJC “Imanta” un RP BJC – jauniešu atbalsta centrā 
“Pārdaugava”), Maskavas forštatē (RP BJC “krīzes centrs”, RSD Mazā Lubānas ielā 8, 
Rīgas patversmes DC), Mežaparkā (RP BJC “Ziemeļi”, RP BJC “Ezermala”), Mežciemā (RSD 
“Mežciems”, RSAC “Gaiļezers”), Šampēterī (RP BJC struktūrvienībā “Vita”), Teikā (RP BJC 
struktūrvienībā “Apīte”). Savukārt ieviesti jauni pakalpojumi Centrā (RSD noslēdza lī-
gumu ar SIA aprūpes centrs “Agate” par dienas aprūpes centra pakalpojumu perso-
nām ar demenci), Imantā (RP BJC – jauniešu atbalsta centrā “Pārdaugava” ieviests pa-
kalpojums – preventīvs psihosociāls darbs ar jauniešiem pirms un pēc ārpusģimenes 
aprūpes izbeigšanas, nodrošinot individuālu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu), 
Maskavas forštatē (RP BJC “krīzes centrs” ieviests pakalpojums – beidzoties pakalpo-
jumam ar izmitināšanu, RSD sociālais darbinieks un krīzes centra sociālais darbinieks 
lemj par nepieciešamību nodrošināt bērniem un jauniešiem pakalpojumu bez izmiti-
nāšanas) (7.5.attēls).

Budžets
2019.gadā Rīgas pašvaldības budžets sociālajai aizsardzībai palielinājies par 8,3% – 
izlietojot EUR 97 422,84 tūkst., t.sk. investīcijas EUR 10 149,0 tūkst. Rīgas pilsētas ko-
pējā izdevumu struktūrā sociālā aizsardzība 2019.gadā veidoja 10%, salīdzinājumam 
2018.gadā – 9,4%. 

7.5.attēls

Avots: RD PAD
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Nozares eksperta viedoklis
Vineta Preisa, biedrības “Ģimenes attīstības un kultūras centrs “ALISE””  
valdes priekšsēdētāja
Rīgā sniegts ievērojams skaits dažādu sociālo pakalpojumu un sniegta sociālā palī-
dzība pabalstu un materiālā veidā. Tāpat realizēta virkne pasākumu, lai pilnveidotu 
sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pozitīvi vērtējama jaunu sociālo pakalpojumu ievieša-
na, kā arī atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai, kas veicina cilvēku ar īpašām vajadzī-
bām sekmīgāku iekļaušanu sabiedrībā. Sociālo uzņēmējdarbību, kas veicina dažādu 
sociālā riska grupu iekļaušanu sabiedrībā un darba tirgū, jāturpina atbalstīt arī nā-
kotnē.
Lai arī 2019.gadā 19 sociālajiem pakalpojumiem tika pārskatītas un celtas cenas vidē-
ji par 26%, tomēr joprojām samaksa par atsevišķiem pakalpojumiem ir nepieļaujami 
zema, tādējādi radot riskus ļoti nepietiekamai sniedzamā pakalpojuma kvalitātei. Ne-
pieciešams turpināt pārskatīt un celt sociālo pakalpojumu cenas, lai tās būtu atbilsto-
šas veicamā darba adekvātai samaksai un sekmētu profesionālu speciālistu piesaisti 
pakalpojumu sniegšanā. 
Neraugoties uz pastāvīgi pilnveidotajiem dažādajiem sociālajiem pakalpojumiem da-
žādām mērķa grupām, joprojām ir vērojama nepietiekama informētība par šo pakalpo-
jumu lietderīgu izmantošanu. Piemēram, vecāki, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, 

bieži kritiski neizvērtē viņiem piešķirto pakalpojumu lietderību un, ignorējot bērna 
reālo stāvokli, ved bērnu pie dažādiem speciālistiem, tādējādi radot bērnam gan fi-
zisko, gan garīgo pārslodzi. Arī sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējam ne 
vienmēr ir pilnīga informācija par bērna kopējām aktivitātēm, tādēļ nav iespējams iz-
veidot bērnam atbilstošu rehabilitācijas plānu. Nepietiekamas ir arī vecāku zināšanas 
un prasmes darbā ar saviem bērniem, tāpēc nepieciešams veicināt ģimeņu izpratni 
par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas patieso nepieciešamību, orga-
nizējot izglītojošus pasākumus un piesaistot attiecīgus speciālistus un NVO.
Tāpat nepieciešams attīstīt un atbalstīt mediācijas pakalpojuma pieejamību ģime-
nēm, lai mazinātu ģimeņu iziršanu un jauniešu nokļūšanu sociāli nelabvēlīgā vidē. 
Pārskatīt sociālās palīdzības piešķiršanas kritērijus, lai mazinātu to cilvēku skaitu, 
kuri birokrātisku šķēršļu dēļ nesaņem sociālo palīdzību, kaut faktiski viņiem tā ir ļoti 
nepieciešama. Nepieciešams informāciju par pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem 
un pabalstu apmēriem padarīt pieejamāku plašākai sabiedrībai, jo šobrīd pieejamie 
bukleti, diemžēl, ne vienmēr sniedz reālu izpratni par iespējām pretendēt uz dažādu 
sociālo palīdzību.
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RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
RV galvenais uzdevums ir miera, kārtības un drošības nodrošināšana pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Tāpat tiek nodrošināta noteiktās kārtības 
uzraudzība uz ūdeņiem un peldvietās, attīstot RPP attiecīgās struktūrvienības kapacitāti, lai novērstu dažādus pārkāpumus, galvenokārt vides jomā, 
kas rodas gan iedzīvotājiem atpūšoties pie/uz ūdeņiem, gan attīstoties uzņēmējdarbībai saistībā ar pilsētas akvatoriju.

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z Kopumā 2019.gadā vērojams RPP darba intensitātes pieaugums. Salīdzinot ar 2018.

gadu, pārskata gada laikā tika apkalpoti 115 253 izsaukumi (+0,4%) un saņemti 9 524 
(+20,1%) personu pieteikumi un iesniegumi. 2019.gadā par administratīvo pārkāpu-
mu izdarīšanu vai uz aizdomu pamata par noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu RPP 
reģistrēja 16 525 (+19,2%) personas, bet 10 494 (+7%) personas aizturētas adminis-
tratīvā kārtā. Pārskata gadā atrastas 786 (+9%) meklēšanā izsludinātas personas, 
no tām 61 (+42%) nepilngadīga persona.39

 z Pārskata gadā RPP glābēji veica darbu nu jau deviņās glābšanas stacijās – 
Vecāķos, 2 Lucavsalā, Vakarbuļļos, Rumbulā, Daugavgrīvā, pie Ķīšezera, pie Bābelī-
ša ezera un Ķīpsalā. 2019.gadā Lucavsalā tika atklāts otrais postenis – Lucavsala 
2. Vienlaikus vasarā glābēji aktīvi strādāja preventīvajā jomā, proti, rūpējās par 
to, lai pie ūdeņiem nemaz nerastos tādas situācijas, kad ir jāsteidz palīgā.40 2019.
gadā izglābti 6 peldētāji, 41 atpūtniekam sniegta medicīniskā palīdzība un atrasti 19 
nomaldījušies bērni.

 z Pastiprināta kārtības nodrošināšana tika veikta sagaidot un uzsākot jauno mācī-
bu gadu. Pēc attiecīgi sagatavotā plāna, no 21.augusta policija veica pārbaudes 
pie 174 Rīgas izglītības iestādēm, to filiālēm un pieguļošajām teritorijām, iesaistot 
līdz pat 150 policijas darbinieku visā pilsētā. Kopumā pārskata gadā sabiedriskā 
kārtība nodrošināta pie 186 Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkām. 
Vienlaikus tika noorganizēti 1 067 izglītojoši pasākumi un veiktas profilaktiskās 
pārrunas ar 2 303 nepilngadīgajiem.41

 z Lai vairotu izpratni par drošību sabiedriskā transporta jaunākajiem pasažieriem, 
2019.gadā RPP aizsāka sociālo eksperimentu – drošības stundu ciklu par drošī-
bas riskiem sabiedriskajā transportā “Drošības busiņš”, kas veidots sadarbībā 
ar RP SIA “Rīgas satiksme”. Mācību gadā Rīgas pašvaldības policisti kopā ar RP SIA 
“Rīgas satiksme” kontrolieriem apmeklēja 13 izglītības iestādes, nolasot drošības 
lekcijas vairāk kā 1 300 sākumklašu skolēniem.42

39  Rīgas pašvaldības policijas 2019.gada pārskats, 2020. 
40  https://pasvaldiba.riga.lv, 16.05.2019. 
41  https://pasvaldiba.riga.lv, 22.08.2019. 
42  https://www.riga.lv, 04.06.2019.

 z Tāpat kā iepriekšējos gados, arī pērn RPP Tūrisma nodaļa nodrošināja sabiedrisko 
kārtību 24 stundas diennaktī un sniedza informāciju ārvalstu tūristiem par to, kur 
vērsties pēc palīdzības dažādu incidentu gadījumā. Tūrisma informācijas tālrunis 
apkalpoja 566 (2018.gadā – 614) zvanus un policija sniedza palīdzību 825 (2018.gadā 
– 771) ārvalstu tūristiem.43 

 z Rīgas pilsētas pašvaldības un LR IEM sadarbības rezultātā 2019.gada rudenī tika 
atklātas Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes Rīgas Ziemeļu iecirkņa at-
jaunotās trešā stāva telpas.44 Bez minētā, atjaunošanas darbi veikti arī VUGD ēkā 
Hanzas ielā 5 un policijas ēkās Daugavpils ielā 9, Detlava Brantkalna ielā 21, Eduar-
da Smiļģa ielā 48, Lomonosova ielā 12A, Spilves ielā 25A un Hanzas ielā 7.

 z Gādājot par drošu pilsētvidi, 2019.gadā Rīgas pilsētas publiskai lietošanai paredzēto 
objektu apgaismojuma degšanas faktiskais ilgums sasniedza 4 011 stundas, kas ir 
par 63 stundām jeb 1,6% vairāk nekā plānots. Gada tumšajā periodā atsevišķās lietai-
nās un miglainās dienās ar mērķi nodrošināt satiksmes dalībniekiem drošus apstākļus 
pilsētās ielās apgaismojums tika ieslēgts nedaudz ātrāk un izslēgts nedaudz vēlāk 
nekā grafikā noteikts.45

Rezultatīvo rādītāju analīze
RV8 ietvaros noteikti 8 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

 5 rādītājiem pozitīva tendence
 2 rādītājiem negatīva tendence
 1 rādītājs bez būtiskām izmaiņām 

Kopumā 5 no 8 rādītājiem 2019.gadā ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā plānotās 
vērtības (visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā). 
2019.gadā RPP fiksēti 170 776 notikumi, no tiem 115 253 izsaukumi un 55 523 citi noti-
kumi. Salīdzinājumā ar 2018.gadu pieaudzis saņemto notikumu skaits no RPP mobilās 
lietotnes, kā arī izsaukumu skaits no fiziskām personām. 15 074 personas tika nogādā-
tas RPP, t.sk., administratīvā kārtā aizturēti 10 488, kas ir par 710 personām vairāk nekā 

43  https://www.riga.lv, 20.12.2019. 
44  https://www.riga.lv, 06.09.2019. 
45  RPA “Rīgas gaisma” 2019.gada publiskais pārskats, 2020.
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2018.gadā. Ir pieaudzis atrasto Valsts policijas meklēšanā izsludināto personu skaits 
un pieaudzis personu skaits, kuri veica pārkāpumus (8.1.attēls).
Jāatzīmē, ka neskatoties uz policijas izsaukumu pieaugumu, pārskata gadā ir krities 
noziedzīgo nodarījumu skaits – par 2 392 jeb 12,3% (8.2.attēls).

8.1.attēls

Policijas izsaukumu un aizturēto personu skaits

2012 2016 2017 2018 2019 Sagaidāmā
vērtība 2020Policijas izsaukumu skaits Rīgā
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8.2.attēls

Noziedzīgo nodarījumu skaits kopā un uz 10 000 iedzīvotājiem
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Salīdzinot ar 2018.gadu, 2019.gadā ievērojami palielinājies ūdens satiksmes un zvejnie-
cības kontroles reidu skaits – par 72,6% (8.3.attēls). 

8.3.attēls

Ūdens satiksmes un zvejniecības kontroles reidu skaits
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Ūdens satiksmes un zvejniecības kontroles reidu skaita pieaugums skaidrojams ar 
pārskata gadā makšķerēšanai labvēlīgajiem laika apstākļiem – ūdenstilpes nebija aiz-
salušas, kā rezultātā pieauga makšķernieku skaits. Reidu laikā tika izņemti 154 neli-
kumīgi zvejas rīki, tostarp maluzvejnieku tīkli 3,5 km kopgarumā, kā arī reģistrēti 309 
administratīvie pārkāpumi un aizturēti 3 maluzvejnieki.

Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam RV8 ietvaros tika norādīti 14 pasākumi un akti-
vitātes, ko RD iestādes un struktūrvienības plānoja īstenot. No tiem pārskata gadā 13 
aktivitātes bija īstenošanas procesā, turpretī 1 pasākuma ietvaros nenotika darbība, 
kā iemeslu minot finansējuma trūkumu (8.4.attēls), detalizētāku informāciju par minē-
to pasākumu un aktivitāšu ietvaros veiktajām darbībām skat. 2.pielikumā. 
Programmas Investīciju plānā 2019.gadam tika iekļauti 28 projekti, no kuriem 7 tiek 
īstenoti, savukārt 21 projekta ietvaros darbība netika veikta, jo tam netika piešķirts 
finansējums, nebija pieejama atbilstoša infrastruktūra u.c. iemeslu dēļ (8.5.attēls), de-
talizētāku informāciju par projektu realizāciju skat. 3.pielikumā.
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8.4.attēls

Rīcības plāna RV8 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

8.5.attēls

Investīciju plāna RV8 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Darbības Rīgas apkaimēs
2019.gadā novecojošo ielu apgaismes balstu nomaiņa veikta Bieriņos (Dāliju, Dikļu un 
Tēriņu ielā), Bolderājā (Gobas un Gaigalas ielā, kā arī dzīvojamajā masīvā “Bolderā-
ja-2”), Dzirciemā (Vaidelotes, Mazās Stacijas un Jaunsaules ielā), Juglā (Brīvības ielā), 
Ķengaragā (Bultu ielā un dzīvojamajā masīvā “Ķengarags”), Maskavas forštatē (Maska-
vas parkā pie Rīgas Nacionālās Sporta Manēžas) un Ziepniekkalnā (Ķekavas ielā). 
Buļļos (Dzintaru, Dzelmes, Rojas, Asnu un Ilmeņa ielā) un Juglā (Foreļu, Karūsu, Samu, 
Makšķernieku un Pludiņu ielā) tika izbūvēta jauna publiskā apgaismošanas infrastruk-
tūra, papildinot jau esošo ārējā apgaismojuma sistēmu. Bolderājā tika izbūvēta ap-
gaismojuma infrastruktūra bērnu rotaļu laukumā Lielupes ielā. 
Centrā veikta esošo trošu nomaiņa un LED gaismekļu montāža Tērbatas ielā, kā arī 
apgaismes balstu krāsošanas darbi kanālmalas apstādījumu teritorijā, Bastejkalnā un 
skvērā pie Latvijas Nacionālās Operas un Baleta ēkas. LED gaismekļu montāža veikta 
Baznīcas un Skolas ielā. 
Esošo gaismekļu nomaiņa pret LED gaismekļiem veikta Skanstē, uzlabojot esošās ap-
gaismošanas infrastruktūras kvalitatīvos rādītājus (skat. 8.6.attēlu).

Budžets
Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldība sabiedriskās kārtības un drošības nodroši-
nāšanai pilsētā kopumā izlietoja EUR 18 188,9 tūkst. (2018.gadā – EUR 19 224,6 tūkst.), 
kuros ietilpa izdevumi policijas darbībai – EUR 18 187,5 tūkst. un izdevumi pārējiem 
iepriekš neklasificētiem sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumiem – EUR 1,4 
tūkst. Papildus tam, ielu apgaismošanai tika izlietoti EUR 7 501,7 tūkst. (2018.gadā – 
EUR 8 489,8 tūkst.).
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8.5.attēls

Avots: RD PAD

Nozares eksperta viedoklis
Vineta Preisa, biedrības “Ģimenes attīstības un kultūras centrs “ALISE””  
valdes priekšsēdētāja
Nozīmīga ir ielu apgaismojuma pilnveide un elastīga ielu apgaismojuma darbības re-
gulēšana atbilstoši nepieciešamībai (laikapstākļiem). 
RPP pastāvīga redzama klātbūtne pilsētas ielās un spēja operatīvi reaģēt uz izsauku-
miem iedzīvotājiem rada drošības sajūtu.
Velobraucēju skaita palielināšanās pilsētā vērtējama pozitīvi, tomēr jāapzinās riskus, 
kurus gājējiem rada pa ietvēm braucošie velobraucēji. Iedzīvotāji bieži sūdzas, ka uz 
ietvēm jūtas apdraudēti, jo viņiem jāizvairās no garām braucošiem velobraucējiem, 
kuru manevrēšanas iespējas ir diezgan ierobežotas. Tāpat jaunus izaicinājumus drošī-
bai rada elektroskūteru lietotāju pieaugums.
Pārskatīt piemērojamos sodus par ēku, žogu un citu objektu apķēpāšanu, paredzot 
pārkāpējiem pienākumu arī novērst izdarīto kaitējumu, nevis tikai samaksāt naudas-
sodu. Šai jomā būtu pastiprināti veicams arī preventīvais izglītojošais darbs.
Turpināt pilnveidot drošas pārvietošanās iespējas gājējiem, šķērsojot brauktuves, kā 
arī pārvietojoties pa ietvēm. Sakārtot velobraucēju kustības zonas, lai netraucētu gā-
jējiem. Tāpat jāņem vērā arī elektroskūteru izmantošanas pieaugums, kas arī ir papil-
dus riska faktors pilsētā gan gājējiem, gan pašiem elektroskūteru izmantotājiem.
Augstskolās, kurās studē ārzemju studenti, veikt informatīvus pasākumus, lai ārzemju 
studentus iepazīstinātu ar Latvijā vispārpieņemtajām uzvedības normām sabiedriska-
jā transportā, uz ielas un attieksmē pret kultūrvēsturiskiem pieminekļiem. 
Veicināt skolu jauniešu aktīvu iesaisti apkārtējās vides sakopšanā, kas varētu tikt īs-
tenota izglītības iestādēm sadarbojoties ar attiecīgās apkaimes aktīvistiem vai citām 
organizācijām.
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RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Mājokļu jomā pilsētā galvenais mērķis ir nodrošināt Rīgas iedzīvotājus ar kvalitatīviem mājokļiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu 
lietošanu. 

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z LR EM un OECD 2019.gadā veiktajā pētījumā tika noskaidrots, ka vairāk kā trešdaļa 

Latvijas mājsaimniecību dzīvo pārapdzīvotos mājokļos, kas ir augstākais rādītājs 
OECD. Rīgā līdzīgi kā visā valstī ir daudz novecojušu mājokļu, kas nav energoefektīvi 
un kuriem nepieciešama atjaunošana. Mājokļu kvalitātes izaicinājumu saasina tas, 
ka daudzām mājsaimniecībām nav iespējas pārcelties uz kvalitatīvāku mājokli, tā 
izmaksām netērējot vairāk kā 30% no savā rīcībā esošajiem ienākumiem. Hipotekā-
rais kredīts mājokļa iegādei lielai daļai iedzīvotāju nav pieejams.46 

 z Lai uzlabotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti un sniegtu atbalstu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai, Rīgas pilsētas pašvaldība 2019.gadā 
turpināja īstenot iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta programmu “Rīgas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai”. Pērn pašvaldība no-
slēdza līgumus par iekšdarbu, fasāžu un jumtu atjaunošanas darbu līdzfinansē-
šanu 38 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Šajās mājas ir aptuveni 2 500 dzīvokļu, 
kuros projektu īstenošanas rezultātā uzlabosies dzīves kvalitāte.47

 z Veicinot dzīvokļu īpašnieku informētību par pieejamajiem finansējuma avotiem 
dzīvojamo māju atjaunošanai un Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto atbalstu fi-
nansējuma piesaistes nodrošināšanai, 2019.gada janvārī RD sēžu zālē tika organi-
zēta pieredzes apmaiņas konference “Dzīvojamo māju atjaunošana”. Konferenci 
apmeklēja vairāk kā 140 interesenti, kuriem bija iespēja iegūt daudzveidīgu un iz-
smeļošu informāciju par ēku atjaunošanu un noklausīties iedvesmojošus piere-
dzes stāstus par māju atjaunošanu.48

 z Pārskata gadā būvniecības apjoms pieauga par 2,9%. Apjoma kāpums bija vēro-
jams visās būvniecības nozarēs, taču visstraujākais – ēku būvniecībā (7,8%). To ie-
tekmēja vairāku jauno daudzdzīvokļu namu projektu, piemēram, “Dreilinga mājas”, 
“Hausmaņa terases”, dzīvojamā māja Pūces ielā 19, “Gaiļezera nami”, “Green City”, 
“Annas Parks”, “Akācijas”, pieņemšana ekspluatācijā.49 Kopumā 2019.gadā eksplua-
tācijā pieņemta 91 privātmāja ar kopējo platību 26,5 tūkst. m2 un 1 354 jauni dzī-
vokļi divu vai vairāku dzīvokļu mājās ar kopējo platību 145,8 tūkst. m2.50 (9.1.attēls).

46  http://www.oecd.org, 17.06.2020. 
47  https://www.riga.lv, 16.04.2019. 
48  https://www.riga.lv, 24.01.2019.
49  http://latio.lv/, 2019 
50  https://www.csb.gov.lv, 24.02.2020. 
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 z Nodrošinot daudzdzīvokļu dzīvojamo kvartālu atjaunošu un labiekārtošanu Rīgas 
pilsētā, pārskata gadā jau astoto gadu pēc kārtas turpinājās darbs pie iekšpagal-
mu sakārtošanas – asfalta ieklāšanas uz ielām un ietvēm, kā arī zaļās zonas labie-
kārtošanas. Pārdaugavā kopumā 2019.gadā darbi veikti 32 adresēs Daugavgrīvā, 
Bolderājā, Dzirciemā, Āgenskalnā un Ziepniekkalnā.51

 z Lai apspriestu un analizētu šī brīža situāciju mājokļu jomā no pieejamības un kvali-
tātes viedokļa, 2019.gada novembrī norisinājās RPA “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” 
rīkotā starptautiskā populārzinātniskā konference “Ceļā uz pieejama un daudzvei-
dīga mājokļa programmu Rīgai”.52 Konferences laikā uzstājās ārvalstu un pašmā-
ju eksperti, kā arī notika diskusijas par Rīgas pilsētas dzīvojamā fonda attīstības 
jautājumiem. 

51  https://www.riga.lv, 08.08.2019. 
52  http://new.arhitekts.riga.lv, 22.11.2019. 

http://www.oecd.org
https://www.riga.lv
https://www.riga.lv
http://latio.lv/
https://www.csb.gov.lv
https://www.riga.lv
http://new.arhitekts.riga.lv
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 z Lai popularizētu sasniegumus Rīgas arhitektūras un pilsētvides kvalitātes jomā, 
2019.gada oktobra pirmajā pirmdienā – Pasaules arhitektūras dienā jau 14. rei-
zi pasniegtas gada balvas Rīgas arhitektūrā. Profesionālās žūrijas balvu ieguva 
daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Kuģu ielā 28, bet sabiedriskajā balsojumā vislielāko 
atzinību guva atjaunotā mazstāvu dzīvokļu ēka Altonavas ielā 2.53

Rezultatīvo rādītāju analīze
RV9 ietvaros noteikti 11 sasniedzamie rādītāji, no kuriem pārskata gadā:

 2 rādītājiem pozitīva tendence
 4 rādītājiem negatīva tendence
 5 rādītāji bez būtiskām izmaiņām

Kopumā 2 no 11 analizētajiem rādītājiem ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā 
plānotās vērtības (visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā). 
Pārskata gadā Rīgas NĪ tirgus dzīvojamā sektorā bija vērojama attīstības aktivitāte. 
Pieprasījums pēc sērijveida dzīvokļiem samazinājās, bet palielinājās pieprasījums pēc 
dzīvokļiem jaunajos projektos, kā rezultātā Rīgā bija aktīva jauno daudzdzīvokļu māju 
būvniecība. 2019.gadā Rīgā uzbūvēto dzīvojamo ēku kopējā platība, salīdzinot ar 2018.
gadu, pieauga par 26,1%, sasniedzot 172,3 tūkst. m2 (9.2.attēls). Atbilstoši reģistrēta-
jiem darījumiem, visvairāk darījumu jaunajos projektos notika Rīgas pilsētas apkaimēs 
Daugavas labajā krasta. Vispieprasītākie bija divistabu dzīvokļi, nākamie pieprasītākie 
bija trīsistabu dzīvokļi.54

 9.2.attēls
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53  https://pasvaldiba.riga.lv, 07.10.2019. 
54  http://latio.lv/, 2019 

Neskatoties uz aktivitāti mājokļu tirgū 2019.gadā, Rīgas iedzīvotāju vērtējumi par mā-
koļu pieejamību un kvalitāti pārskata gadā bija visai kritiski. Pērn tikai 43,1% rīdzinie-
ku bija apmierināti ar mājokļu piedāvājumu un 44,4% ar mājokļu kvalitāti. Salīdzinot 
ar 2018.gadu, pārskata gadā vērojams iedzīvotāju pozitīva vērtējuma kritums – par 9 
procentpunktiem vērtējumā par mājokļu piedāvājumu un par 3 procentpunktiem vērtē-
jumā par mājokļu kvalitāti kopumā. 

Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde 
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam RV9 ietvaros tika norādīti 27 pasākumi un ak-
tivitātes, ko RD iestādes un struktūrvienības plānoja īstenot. No tiem pārskata gadā 
25 pasākumi bija īstenošanas procesā, turpretī 2 pasākumu ietvaros nenotika darbība 
(9.3.attēls), kā iemeslu minot: finansējuma trūkumu vai pasākuma īstenošanas ter-
miņa pārcelšanu uz vēlāku laiku. Detalizētāku informāciju par minēto pasākumu un 
aktivitāšu ietvaros veiktajām darbībām skat. 2.pielikumā. 

9.3.attēls

Rīcības plāna RV9 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Savukārt Programmas Investīciju plānā 2019.gadam tika iekļauti 28 projekti, no kuriem 
tika īstenoti 23 projekti, t.sk. 3 projekti noslēgušies, savukārt 5 projektu ietvaros dar-
bība netika veikta, jo projektu īstenošanai netika piešķirts finansējums vai projektu 
īstenošanas termiņš pārcelts uz vēlāku laiku (9.4.attēls). Detalizētāku informāciju par 
projektu realizāciju skat. 3.pielikumā.

https://pasvaldiba.riga.lv
http://latio.lv/
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9.4.attēls

Avots: RD PAD

Darbības Rīgas apkaimēs
Lai veicinātu bērnu fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, 2019.gadā publisko bērnu rotaļu 
laukumu infrastruktūras pilnveidošanas un attīstības darbi veikti 10 Rīgas pilsētas 
apkaimēs. Dārzciemā, Iļģuciemā, Juglā, Ķengaragā un Maskavas forštatē izbūvēti jau-
ni daudzfunkcionāli bērnu rotaļu un vingrošanas laukumi. Savukārt tādās apkaimēs 
kā Bolderājā, Dzirciemā, Imantā un Salās esošajiem publiskajiem bērnu rotaļu lau-
kumiem veikti tehniskie uzlabojumi, kā piemēram, Bolderājā bērnu rotaļu laukumā 
Silikātu ielā 4A uzstādīta jauna smilšu kaste. Dzirciemā veikta Reņģes ielā 1 esošā 
bērnu rotaļu kompleksa atjaunošana un līdzsvara šūpoļu uzstādīšana. Lucavsalas at-
pūtas parkā Salu apkaimē atjaunota smilšu kaste, kā arī ieklāts jauns segums rotaļu 
iekārtām. Imantā, Anniņmuižas parka teritorijas bērnu rotaļu laukumā, ieklāts lietās 
grīdas platformas segums un ierīkoti 2 jauni soliņi, bet Sidraba ielā papildināts rotaļu 
laukuma žogs (9.5.attēls).

9.5.attēls

Avots: RD PAD
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Nozares eksperta viedoklis 
Helēna Gūtmane, SIA “ALPS ainavu darbnīca” valdes locekle,  
Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas valdes priekšsēdētāja 
Atbalsta programma “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju at-
jaunošanai” ir bijis efektīvs veids esošo mājokļu stāvokļa uzlabošanai. Programmu 
nepieciešams stiprināt, iesaistot un ieinteresējot vairāk mājokļu īpašnieku.
Rīga ievērojami atpaliek no Tallinas un Viļņas mājokļu būvniecībā. Mājokļu piedāvā-
jums nav salāgots ar pieprasījuma sociālo profilu, piemēram, trūkst ģimenēm ērtu 
mājokļu ar nepieciešamo sociālo pakalpojumu klāstu, studio tipa mājokļu īslaicīgai 
dzīvošanai un netiek domāts par vecāka gada gājuma cilvēkiem pielāgotu mājokli, 
mājokļiem maznodrošinātajiem u.c. Pēdējās divas grupas ir sociālo mājokļu mērķa 
grupas. Daži projekti sociālo mājokļu jomā, kurus īsteno pilsēta, nav spējīgi aizstāt 
Rīgas sociālā mājokļa politikas absolūto trūkumu. Sadarbībā ar attīstītājiem, piesais-
tot augstskolas, nepieciešams mērķtiecīgi veidot sociālajam pieprasījumam pielāgo-
tu daudzveidīgu mājokļu piedāvājumu. Vienlaikus nepieciešams veidot finansiālus un 
partnerības instrumentus, kuri veicinātu uzņēmējus ieguldīt mājokļu publiskajā un 
sociālo pakalpojumu infrastruktūrā.
Rīgai svarīgā līdzfinansējuma programma, neskatoties uz labiem radītājiem un po-
pularitāti iedzīvotāju vidū, vēl nav pietiekami efektīva. Programma nepiedāvā līdzfi-
nansējumu projektēšanai un ārtelpas labiekārtojumam. Komunikācija ar programmas 
mērķauditoriju notiek pārsvarā izmantojot pasīvās komunikācijas veidus – seminārus, 
konsultācijas, paziņojumus, informāciju e-vidē, tādējādi iespējami liela daļa īpašumu 
netiek iesaistīta programmā un tās mērķis – iespējami īsā laikā un kvalitatīvi atjaunot 
strauji novecojošo dzīvojamo fondu – netiek īstenots, izmantojot pilnu programmas 
potenciālu.
Publiskās ārtelpas, kas ir pilsētas īpašums un piesaistītas pašvaldības mājokļiem, 
atjaunošanas dinamika uzskatāma par pietiekamu un saprātīgi plānotu, taču iedzīvo-
tāju iesaistes potenciāls netiek izmantots pienācīgi. Nav sistemātiskas uzmanības un 
politikas privāto ārtelpu – daudzdzīvokļu māju pagalmu – atjaunošanai. Ja darbs tiks 
organizēts pēc tuvienes (apkārtnes) principa, jāorganizē cieša sadarbība ar iedzīvo-
tājiem to publisko ārtelpu atjaunošanā un arī apsaimniekošanā, izmantojot dažādus 
koprades veidus.

Nozares eksperta viedoklis 
Vineta Preisa, biedrības “Ģimenes attīstības un kultūras centrs “ALISE””  
valdes priekšsēdētāja
Esošie noteikumi par ēku renovāciju un siltināšanu bieži nav labvēlīgi tieši nelielo 
dzīvojamo ēku iedzīvotājiem. Vairākās apkaimēs ievērojamu daļu no ēkām veido tieši 
ēkas ar nelielu dzīvokļu skaitu, kuras bieži vien ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, un tajās 
dzīvojošie iemītnieki nav materiāli spējīgi par saviem līdzekļiem tās renovēt, kā rezul-
tātā ēkas pakļautas faktiskai bojāejai. Lai veicinātu arī nelielo dzīvojamo māju dzīvoja-
mā fonda saglabāšanu un uzturēšanu, nepieciešams pārskatīt atbalsta instrumentus 
dzīvojamo ēku pieteikšanai renovācijai un siltināšanas darbu veikšanai.
Joprojām nepietiekams ir bērnu rotaļu un atpūtas laukumu skaits vairākās Rīgas ap-
kaimēs. Nepieciešams nodrošināt vienmērīgu un iedzīvotājiem vienlīdzīgi pieejamu 
bērnu rotaļu un atpūtas laukumu izveidi visās Rīgas apkaimēs.
Dzīvojamo namu pagalmos ne vienmēr ir ekonomiski izplānotas auto novietošanas 
iespējas iedzīvotājiem. Nepieciešams pārskatīt un optimizēt auto novietošanas iespē-
jas dzīvojamo ēku pagalmos un pieguļošajās teritorijās, lietderīgi sabalansējot zaļās 
zonas ar autotransporta novietošanai paredzētajām zonām.
Sarežģīta situācija ir ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošinājumu. Ir 
zināms, ka iedzīvotāji būvgružus, lielgabarīta atkritumus – mēbeles, autoriepas u.c. 
mēdz izvest tiem neparedzētās vietās. Ne visi iedzīvotāji ir spējīgi samaksāt par šo 
atkritumu atsevišķu utilizāciju, kas arī provocē dažādu atkritumu nonākšanu pilsētvi-
dē. Līdz ar to atkritumu apsaimniekošanas jomā jāparedz iespējas nolietoto autoriepu 
bezmaksas nodošanai vai atsevišķi konteineri būvgružiem, lai novērstu patvaļīgu to 
izgāšanu, piemēram, kapos, mežos un citās brīvi pieejamās pilsētas vietās.
Joprojām pilsētā ir nepietiekams skaits ar speciāli paredzētiem un norobežotiem suņu 
pastaigu laukumiem. Nepieciešams ierīkot suņu pastaigas laukumus katrā pilsētas 
apkaimē, kā arī plašāk izvietot pilsētas pastaigu zonās bezmaksas maisiņus suņu iz-
kārnījumu savākšanai un atkritumu tvertnes.
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RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība
RV galvenais uzdevums ir veicināt Rīgas un Pierīgas vienotas transporta sistēmas izveidi un to efektīvu izmantošanu, kā arī veicināt galveno transporta 
mezglu – lidostas, ostas, dzelzceļa stacijas un autoostas attīstību, nostiprinot to līderpozīcijas Baltijas valstu reģionā. 

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z Projekta Rail Baltica virzība 2019.gadā:

 ― Rail Baltica projektā uzsākti pamattrases projektēšanas darbi 411 km garumā 
un noritēja iepirkums projektēšanas darbiem nākamajiem 233 km. Paralēli, 
nacionālais projekta ieviesējs Latvijā, SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” īsteno-
ja projektēšanas darbus Rīgas Centrālajā stacijā un Starptautiskajā lidostā 
“Rīga”;

 ― tika uzsākta ģeotehniskā izpēte Rīgas teritorijā, lai iegūtu grunts paraugus 
būvprojekta sagatavošanai, Rail Baltica pamattrases projektēšanai un ilgt-
spējīgu tehnisko risinājumu izstrādei. Savukārt Rail Baltica Centrālajā stacijā 
būvprojektēšanas darbi paveikti 20% apmērā;

 ― apstiprinātas Rail Baltica RIX stacijas metu skices un 2019.gada 18.janvārī sa-
ņemtas būvatļaujas, lai projektēšanu noslēgtu 2019.gadā;55 

 ― Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS uzsācis jaunu pētījumu par Rail Bal-
tica energoapgādes apakšsistēmas iepirkuma un ieviešanas stratēģiju. 2019.
gada janvārī noslēgts līgums ar pētījuma izstrādātāju. Šis pētījums ietvers ie-
tekmes uz vidi novērtējumu no energoapgādes apakšsistēmas perspektīvas, 
analizējot veidus, kā mazināt ietekmi gan projektēšanas, gan būvniecības, gan 
dzelzceļa uzturēšanas un ekspluatācijas procesā;

 ― pārskata gada septembrī Rail Baltica projekta ieviesēji un vairāku NVO pār-
stāvji vienojās par regulāru informācijas apmaiņu, savstarpēju konsultēšanos 
un iesaisti Rail Baltica projekta īstenošanas gaitā, parakstot kopīgu sadarbī-
bas memorandu;

 ― SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2019.gada novembrī izsludināja starptautiska 
konkursa 1.posmu – kandidātu atlasi, lai iegūtu augsti kvalificētus, iepirkuma 
prasībām atbilstošus būvdarbu veicējus Rail Baltica stacijas ēkas starptautis-
kajā lidostā “Rīga”, estakādes, piebraucamo ceļu, uzbēruma, 6 km sliežu ceļa 
posma un pārvada pār K.Ulmaņa gatvi izbūvei;

 ― lai ieviestu un uzturētu Rail Baltica vienotu datu vidi (CDE) būves informācijas 
modelēšanas sistēmai (BIM), RB Rail AS noslēdza līgumu ar vienu no vado-
šajiem pasaules programmatūras risinājumu piegādātājiem Bentley Systems 
International Ltd. Līdz ar to Rail Baltica globālais projekts gatavojas ieviest 

55  https://www.railbaltica.org, 23.01.2019.

un iestatīt mākonī balstītu CDE, kas tiks izmantota dzelzceļa līnijas projektē-
šanas, būvniecības un darbības posmā.56

 z Starptautiskās lidostas “Rīga” attīstība 2019.gadā:
 ― attīstības rādītāji ierindo lidostu “Rīga” starp Eiropas izaugsmes līderiem – sa-

skaņā ar Starptautiskās Lidostu padomes (Airport Council International, ACI) 
datiem, 2019.gadā lidosta “Rīga” bija piektā straujāk augošā lidosta lidostu gru-
pā ar 5 – 15 milj. apkalpoto pasažieru. Kopējais pasažieru skaits sasniedza 7,8 
milj. – par 741,8 tūkst. vairāk nekā pagājušā gadā;

 ― globālās gaisa satiksmes analītikas kompānijas “Cirium” ikgadējā pētījumā par 
lidostu un aviokompāniju punktualitāti, lidosta “Rīga” atzīta par pasaules ce-
turto punktuālāko lidostu vidējo lidostu grupā, sasniedzot 88,71% punktualitāti. 
Kopumā lidostā “Rīga” pērn apkalpoja vairāk nekā 87 tūkst. lidojumu – par 4,2% 
vairāk kā gadu iepriekš;

 ― lidostā tika uzsākta jauna kravu perona būvniecība, kas ļaus lidostai “Rīga” du-
bultot kapacitāti kravu apkalpošanas jomā un padarīs Rīgas lidostu pievilcīgāku 
gaisa kravu pārvadātājiem no visas pasaules. Lidosta arī noslēdza līgumu ar 
starptautisko loģistikas kompāniju DHL, kas paredz lidostā “Rīga” izbūvēt vienu 
no modernākajiem sūtījumu apstrādes un loģistikas centriem Eiropā. Rīgā pērn 
apkalpoja gandrīz pusi no visām Baltijas valstu aviokravām – 27,3 tūkst. tonnu 
kravu.

 z 2019.gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” pārvadāto kravu struktūrā un apjomos vēroja-
mas būtiskas izmaiņas: salīdzinot ar 2018.gadu, kopējais pārvadājumu apjoms sa-
mazinājās par 15,8%, veidojot 41,5 milj.t. Kravu pārvadājumu struktūrā lielāko daļu 
jeb 42,1% veidoja akmeņogļu pārvadājumi (17,5 milj. t), kas gada laikā samazinājās 
par 22,9%. Arī naftas un naftas produktu pārvadājumi (9,4 milj. t) sarukuši par 16%. 
Turpretī pārvadājumu apjoms palielinājās tādos kravu segmentos kā kokmateriālu 
pārvadājumi (+21%, sasniedzot 1,97 milj.t) un ķīmisko kravu pārvadājumi (+16,6%, 
sasniedzot 1,94 milj.t).

 z Vilcienu nobraukto kilometru skaits 2019.gadā pasažieru pārvadājumos palielinā-
jies par 0,3%, kopumā veicot 6,1 milj. vilcienu km. Arī kopējais pārvadāto pasažieru 
skaits pieauga – par vairāk kā 2,2%, sasniedzot 18,6 miljonus.57

56  https://www.railbaltica.org, 21.10.2019
57  https://www.ldz.lv, 28.02.2020.

https://www.railbaltica.org
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/6171.html
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/6171.html
https://cirium.lookbookhq.com/on-time-performance
https://cirium.lookbookhq.com/on-time-performance
https://www.railbaltica.org
https://www.ldz.lv
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Rezultatīvo rādītāju analīze
RV10 ietvaros noteikti 6 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

 3 rādītājiem pozitīva tendence
 1 rādītājam negatīva tendence 
 2 rādītāji bez būtiskām izmaiņām

Analizējot būtiskākās izmaiņas starp rādītājiem, jāatzīmē, ka 2019.gadu lidosta “Rīga” 
noslēdza ar pārspētu apkalpoto pasažieru skaita rekordu – kopējais pasažieru skaits 
pieauga par 11% un sasniedza 7,8 milj. 2019.gada vasaras lidojumu sezonā lidosta 
“Rīga” piedāvāja pasažieriem vairāk kā 100 galamērķus, līdz ar to pārsniedzot sagaidā-
mo vērtību 2020.gadā (10.1.attēls). 

10.1.attēls

Pasažieru apgrozījums, milj. un tiešo regulāro reisu galapunktu skaits  
no starptautiskās lidostas “Rīga”

4,8
5,4

6,1
7,06

7,8
8,5

2012 2016 2017 2018 2019 Sagaidāmā
vērtība 2020

Pasažieru apgrozījums

Galapunktu skaits

79 79 89

100 100101

Avots: Starptautiskā lidosta “Rīga”

Rīgas brīvostā apkalpoto pasažieru skaits 2019.gadā bija 868,7 tūkst. (10.2.attēls), no 
tiem 92% veidoja prāmju pasažieri. Salīdzinājumā ar 2018.gadu, ar prāmjiem pārvadāto 
pasažieru skaits pieauga par 3,4 tūkst., sasniedzot rekordlielu pārvadāto pasažieru 
skaitu. Regulārus pārvadājumus Rīgas brīvostā prāmju līnijā Rīga-Stokholma piedāvā-
ja operators Tallink. Savukārt kruīzu biznesam ir raksturīgs cikliskums, kas attiecīgi ir 
ietekmējis kruīza kuģu un pasažieru skaitu Rīgas brīvostā.

10.2.attēls

Pasažieru apgrozījums (ar pasažieru prāmjiem  
un kruīzu kuģiem) Rīgas ostā, tūkst.

Avots: CSP

Pārskata gadā vērojams ar AS “Pasažieru vilciens” vilcieniem no Rīgas stacijām izbrau-
kušo un iebraukušo, neskaitot pasažierus, kas pārvietojas Rīgas pilsētas teritorijas ro-
bežās, skaita pieaugums par 0,5 milj. jeb 4,5% salīdzinājumā ar 2018.gadu (10.3.attēls). 

10.3.attēls

AS “Pasažieru vilciens” pārvadāto pasažieru skaits, milj.

2016 2017 2018 2019 Sagaidāmā
vērtība 2020

Iebraukuši Rīgā, milj. Izbraukuši no Rīgas, milj.

5 5,4 5,5 5,8

22

4,9 5,3 5,5 5,7

22

Avots: AS “Pasažieru vilciens”
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Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde 
RV10 sasniegšanai noteikti 2 uzdevumi, kuru ietvaros 2019.gadā Programmas Rīcības 
plānā tika plānots īstenot 3 pasākumus/aktivitātes (10.4.attēls). Darbības atzīmētas 
visu 3 aktivitāšu ietvaros, tai pat laikā vairāku plānoto apakšaktivitāšu ietvaros darbī-
ba nenotika (plašāka informācija pieejama 2.pielikumā). 

10.4.attēls

Rīcības plāna RV10 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Programmas Investīciju plānā 2019.gadam iekļauti 3 projekti – visu trīs projektu ietva-
ros norisinājās izpildes darbi. Informāciju par projektiem skat. 3.pielikumā.

Nozares eksperta viedoklis
Zane Vārpiņa, Dr.demogr., Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētā profesore
Joprojām nav atrisināta pilsētas centra ērta sasniedzamība, ko kavē dzelzceļa savie-
nojuma trūkums starp lidostu un centrālo staciju. Tāpat pilnībā nav atrisināts tak-
sometru satiksmes jautājums, joprojām lidostas maršrutā ļaujot operēt negodīgiem 
pakalpojuma nodrošinātājiem. 
Pasažieru ostas infrastruktūra nav pietiekamas kvalitātes. Arī prāmju līniju savienoju-
mu ziņā ir potenciāls attīstībai. Rekomendējams izpētīt jaunu prāmju līniju attīstības 
iespējas ar ostām Baltijas jūrā, kas būtu izmantojamas gan tūrisma pārvadājumiem, 
gan nelielu kravu transportam (regulāri vai sezonāli savienojumi).
Dzelzceļa transports ir viens no efektīvākajiem un videi draudzīgākajiem transporta 
veidiem. Vienota, integrēta Rīgas-Pierīgas transporta sistēma būtu izvirzāma par vie-
nu no galvenajām prioritātēm nākamajā plānošanas periodā.
Lai gan Rīgas pašvaldība nav galvenā atbildīgā par starptautiskā projekta “Rail Bal-
tica” īstenošanu, tā būs viena no galvenajām ieguvējām projekta rezultātā, tādēļ ir 
jāpieliek maksimālas pūles un jāsniedz labākais atbalsts.
Rekomendējams nekavējoties veidot Rīgas un Pierīgas integrēta transporta sistē-
mu: padziļināti pētīt iedzīvotāju ikdienas pārvietošanos, īpaši starp Rīgas pilsētu un 
tā saucamajiem “guļamrajoniem” Pierīgā un ņemot vērā pētījuma rezultātus, risināt 
svārstmigrācijas transporta plūsmas. 
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PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija 
RV galvenais uzdevums ir attīstīt pilsētas satiksmes infrastruktūru un satiksmes organizāciju, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu apkaimju 
sasniedzamību un veicinātu bezizmešu mobilitāti. 

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z Jau trešo gadu Rīgā notika starptautisks plānošanas pasākums Mad City58 Hap-

pening 2019, kurā mācību un sadarbības veidošanas procesā divu dienu garumā 
piedalījās vairāk kā 350 dalībnieku no 15 pasaules valstīm. Pasākuma ietvaros des-
mit starptautiskas pilsētplānošanas ekspertu komandas, kurās līdzdarbojās arī 
vietējie iedzīvotāji – Āgenskalna un Torņkalna apkaimju biedrības pārstāvji, pilsēt-
plānošanas hakatona59 laikā veidoja savu redzējumu par nepieciešamajiem uzla-
bojumiem mobilitātē un transporta infrastruktūrā.

 z No 2019.gada aprīļa Rīgā darbu uzsāka elektrisko skrejriteņu noma ATOM, līdz 
ar to Rīga kļuva par pirmo pilsētu Baltijas valstīs, kur pieejams citviet pasaulē tik 
populārais pārvietošanās pakalpojums, ko daudzi izmanto kā pārvietošanās veidu. 

 z Automobiļu skaits turpina palielināties, īpaši Pierīgā, attiecīgi laika posmā no 2012.
gada līdz 2019.gadam automobiļu skaits Rīgā pieaudzis par 14,4%, savukārt Pierī-
gā par 26,7% (11.1.attēls). Rezultātā veidojas arvien lielāki sastrēgumi, liekot iedzī-
votājiem ik dienas vairāk laika pavadīt ceļā. 

11.1.attēls

Reģistrēto vieglo automobiļu skaits Rīgā un Pierīgā  
2012. gadā un 2019. gadā

Avots: CSP

58 MadCity mērķis ir radīt jaunas un neparastas idejas pilsētu attīstībai visā pasaulē, par pamatu 
izmantojot esošās attīstības problēmas un vīzijas Rīgas kreisajā krastā – teritorijā, kas drīz būs 
pazīstama kā Rīgas zināšanu jūdze.

59 Hakatons (kackathin, zināms arī kā hack day, hackfest vai codefest) ir plānošanas sprintam līdzīgs 
pasākums – radoša problēmu risināšana, kas apvieno pilsētplānošanu, finanses un jaunākās 
tehnoloģijas.

 z Lai mazinātu transportlīdzekļu pieplūdumu, kas veicina sastrēgumu veidošanos 
un atstāj negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi, valsts SIA “Autotransporta direkcija” 
un AS “Pasažieru vilciens” 2019.gada 16.septembrī atklāja informatīvu kampaņu 
“Pamēģini sabiedrisko!”, lai mudinātu iedzīvotājus pārvietošanos privātajā trans-
porta biežāk aizstāt ar braucienu sabiedriskajā transportā. Šobrīd Latvijā vidējais 
braucēju skaits vienā vieglajā automobilī ir no 1,6 līdz 1,9 personām.60 

 z Pārskata gadā tika veikta virkne satiksmes infrastruktūras un organizācijas uz-
labojumu – 14 objektos uzlabota satiksmes organizācija un satiksmes drošība, 16 
ielās samazināts maksimāli atļautais braukšanas ātrums, vairāk kā 32 ielās ieviests 
apstāšanās/stāvēšanas aizliegums, uzlabota satiksmes organizācija vairāk kā 14 
objektos. Starp nozīmīgākajiem projektiem arī jāmin, ka tika uzsākta satiksmes 
pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas pārbūve, turpināta Salu tilta komplek-
sa pārbūves 2.kārta, turpināta A.Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūve, rea-
lizēta Vanšu tilta kāpņu pārbūve, uzstādīti 4 jauni luksofori un 45 esošajos veikti 
uzlabojumi, jaunas ielas izbūve no Lubānas ielas līdz Rīgas pilsētas robežai u.c.

 z Sekmējot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu sabiedriskā transporta vadības sistē-
mā, no 2019.gada jūlija Rīgas pilsētas pieturvietās uzsākta dažādu veidu un izmē-
ru elektronisko reāllaika tablo uzstādīšana. Tablo uzstādīšanas mērķis ir moder-
nā veidā nodrošināt Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pasažieriem informāciju 
par transportlīdzekļu aktuālo pienākšanas laiku pieturvietā. Kopumā pērn pietur-
vietās uzstādīti 13 reāllaika tablo.61 

 z Plānojot ilgtspējīgu mobilitāti pilsētā, tika turpināts darbs pie Rīgas transporta 
sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas, kā arī veikta analīze par 
mikromobilitātes ārvalstu pieredzi un labās prakses pārnesi attiecīga pašvaldības 
normatīvā regulējuma izstrādē. Vienlaikus, turpinājās arī starptautiskās sadarbī-
bas projekta “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jū-
ras reģiona valstīs” (“Sustainable urban mobility and commuting in Baltic States – 
SUMBA”) ietvaros transporta simulācijas modeļa (TSM) EMME atjaunošana.

60  www.la.lv, 16.09.2019. 
61  www.riga.lv, 27.06.2019.

http://www.la.lv
http://www.riga.lv


56

Rezultatīvo rādītāju analīze
PRV11 ietvaros noteikti 27 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

 11 rādītājiem pozitīva tendence 
 9 rādītājiem negatīva tendence 
 7 rādītāji bez būtiskām izmaiņām 

Tikai 4 no 27 analizētajiem rādītājiem ir sasnieguši 2020.gadā plānotās vērtības. Deta-
lizētu rādītāju dinamiku gadu griezumā skat. 1.pielikumā. 
Lai arī 2019.gadā gadā maršrutu tīklā nav izdarīta būtiska reisu samazināšana vai cita 
veida izmaiņas, kuras pasliktina sabiedriskā transporta pieejamību un pievilcību, 
pārvadāto pasažieru skaits ar pilsētas sabiedrisko transportu (autobuss, trolejbuss, 
tramvajs, minibusi) pretēji uzstādītajam mērķim turpina sarukt (11.2.attēls). Kā iemes-
lu var minēt kopējo iedzīvotāju skaita samazināšanos, iedzīvotāju labklājības līmeņa 
pieaugumu, kas sekmē personīgo automašīnu intensīvāku izmantošanu un iedzīvotā-
ju īpatsvara pieaugumu, kas izmanto velosipēdu.62 Vienlaikus jāatzīmē, ka 2019.gadā 
100% autobusu un 80,06% elektrificētā transporta bija zemās grīdas.
Arī Pētījuma rezultāti liecina, ka vidējais sabiedriskā transporta pieejamības un pie-
ejamības kvalitātes vērtējums pēdējos četros gados ir uzlabojies un attiecīgi vidējais 
iedzīvotāju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, kuriem 300m rādiusā ap dzīvesvietu 
ir sabiedriskā transporta pietura, pieaudzis no 75,5% 2016.gadā līdz 85,9% 2019.gadā.

62 Pēc “Kantar/TNS” veiktās aptaujas Rīgas pilsētas robežās ar velosipēdu pārvietojušies 23% iedzīvotāju

11.2.attēls

Sabiedriskā transporta pārvadāto pasažieru skaits, milj.

158,3 152,9 150,6 147,3

2014 2017 2018 2019 Sagaidāmā
vērtība 2020

Pieaug, ja
nesamazinās

kopējais
iedzīvotāju
un viesu

skaits Rīgā

Avots: RD SD

Pētījuma rezultāti liecina, ka vidējais veloceliņu (velomaršrutu) pieejamības un kva-
litātes vērtējums ir audzis – laika posmā no 2016. līdz 2020.gadam attiecīgi no 1,6 līdz 
2,2 ballēm.63 Tai pat laikā jāatzīmē, ka veloceļu kvalitātes novērtējumā ir vērojams liels 
velobraucēju sūdzību skaits – Āgenskalnā (588), Centrā (925), Maskavas forštatē (497), 
Teikā (520), Torņakalnā (365) un citās apkaimēs – kopā 6 552, kas saistāms ar to, ka 
velobraucēju skaits pēdējos gados ir ievērojami pieaudzis. Sūdzību uzskaitē ņemtas 
vērā sūdzības gan par ceļa seguma kvalitāti, gan par velo satiksmes dalībnieku kultūru 
kopumā.
Negatīva tendence iezīmējas ceļa satiksmes negadījumu skaita pieaugumā – pretēji 
plānotajam, negadījumu skaits laika periodā no 2012.gada (7 539) līdz 2019.gadam (10 
042) pieaudzis par 33%. Tai pat laikā jāatzīmē, ka pārskata gadā ievērojami sarucis ceļu 
satiksmes negadījumos ievainoto skaits (par 3,62% jeb 70) un bojā gājušo skaits (61% 
jeb 14) (11.3.attēls). 

63 0 – pakalpojums netiek nodrošināts vispār, bet 4 – pakalpojums nodrošināts atbilstošā apjomā un 
kvalitātē
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11.3.attēls

Vieglo automobiļu un ceļu satiksmes negadījumu skaits

235
262 273 279 286

350

2012 2016 2017 2018 2019 Sagaidāmā
vērtība 2020Vieglo automobiļu skaits uz 1000 iedz.

Ceļu satiksmes negadījumu skaits

7539

9777
10405

9862 10042

6031

Avots: CSDD

Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
PRV11 sasniegšanai noteikti 9 uzdevumi, kuru ietvaros 2019.gadā Programmas Rīcības 
plānā tika plānots īstenot 30 pasākumus/aktivitātes. Lai arī kopumā darbība notika 27 
aktivitātēs (11.4.attēls), jāatzīmē, ka liela daļa apakšaktivitāšu netika realizētas, par vis-
biežāko iemeslu minot finansējuma trūkumu (plašāka informācija pieejama 2.pielikumā)

11.4.attēls

Rīcības plāna PRV11 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Programmas Investīciju plānā 2019.gadam iekļauti 45 projekti, no kuriem 43 projekti 
bija ieviešanas procesā, bet divu projektu ietvaros darbība nenotika (11.5.attēls). Infor-
māciju par projektu realizāciju skat. 3.pielikumā.

11.5.attēls

Investīciju plāna PRV11 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Darbības Rīgas apkaimēs
Pārskata gadā transporta infrastruktūras nodrošinājuma ietvaros veikti uzlabojumi 
Brasā, kur uzsākta satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas pārbūve. Veikti 
uzlabojumi arī Centrā, atjaunojot un pārbūvējot Vanšu tilta kāpnes, kā arī uzstādot 
luksofora objektu Miera ielas – Tallinas ielas krustojumā. Arī Imantā – Kurzemes pros-
pekta un Slokas ielas krustojumā un Ķengaragā – Prūšu ielas – Rušonas ielas krusto-
jumā tika veikta luksofora objektu būvniecība. Ar luksoforu regulējama gājēju pāreja 
tika izbūvēta Purvciemā – Nīcgales ielā 2 un A.Deglava ielā pie krustojuma ar Lapsu 
ielu un Rumbulā – Maskavas ielā pie pieturvietām “Tīrumi”. Dreiliņos tika pārbūvēts 
rotācijas aplis. Ielas tika pārbūvētas Dzirciemā (Eiženijas, Dzirciema un Ķiršu ielās). 
Maskavas forštatē – Krasta ielā tika veikta seguma atjaunošana. Salu tilta kompleksa 
2.kārtas pārbūves ietvaros pārbūvēts pārvads pār Krasta ielu, pārvads pār Lucavsalu 
un četras estakādes Zaķusalā, kā arī pārbūvēts tilts pār Bieķengrāvi un estakādes 
(11.6.attēls). 
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11.6.attēls

Avots: RD PAD

Sabiedriskā transporta sniegto pakalpojumu nodrošinājuma ietvaros veikti vairāki 
sabiedriskā transporta tīkla uzlabojumi Centrā, Imantā, Zolitūdē, Šampēterī, Iļģucie-
mā, Āgenskalnā, Mangaļsalā, Purvciemā, Ķengaragā, Šķirotavā, Pļavniekos, Dreiliņos, 
Mežciemā, Juglā un Bukultos. Lai mazinātu maršrutu dublēšanos un izveidotu jaunus 
savienojumus, mainīta autobusa maršruta Nr.271 kustības shēma un ieviests jauns 
autobusa maršruts “Mežciems – Paula Stradiņa slimnīca”, veiktas izmaiņas autobusa 
maršrutā Nr.224 “Stacijas laukums – Mangaļsala”, autobusa maršrutā Nr.214 ”Centrālā 
stacija – Dreiliņi”, autobusa maršrutā Nr.370 ”Imanta – Pļavnieki”, autobusa maršrutā 
Nr.237 ”Esplanāde – Imanta”, autobusa maršrutā Nr.336 ”Baznīcas iela – Zolitūde”, mar-
šrutā Nr.204 “Centrs – Jugla”, autobusa maršrutā Nr.203 ”Jugla – Pļavnieki”, autobusa 
maršrutā Nr.209 “Ķengarags – Teika”, autobusa maršrutā Nr.322 ”Centrālā stacija – Lid-
osta”, maršrutā Nr.47 “Abrenes iela – Šķirotava – Getliņi”.
Tāpat izveidots jauns savienojums starp Bukultiem un Vecmīlgrāvi autobusa maršrutā 
Nr.29 “Mežciems – Bukulti – Vecmīlgrāvis”. Veiktas korekcijas sabiedriskā transporta 
pieturvietu izvietojumā Salaspils ielā un Lokomotīves ielā, t.sk. atklāta jauna sabied-
riskā transporta pieturvieta Salaspils ielā. Ieviestas jaunas sabiedriskā transporta 
pieturvietas: “Sila iela”, “Gaismas internātpamatskola” un “Getliņi”.
Pamatojoties uz pasažieru ierosinājumiem, ieviesta jauna pietura Baltegļu ielā auto-
busa maršrutos Nr.39 ”Abrenes iela – Lāčupes kapi” un Nr.56 ”Daugavgrīva – Ziepniek-
kalns”, pagarināta maršruta Nr.204 kustība ar reisiem pēc plkst.20:00 (11.7.attēls).
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11.7.attēls

Avots: RD PAD

Budžets
2019.gadā Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumi transporta nozarei pieau-
ga par 5,5% un tika izlietoti EUR 247 176,2 tūkst., t.sk. investīcijas EUR 9 461,6 tūkst. 
(2018. gadā – EUR 234 324,9 tūkst.).

Nozares eksperta viedoklis
Helēna Gūtmane, SIA “ALPS ainavu darbnīca” valdes locekle, Latvijas Ainavu 
arhitektu asociācijas valdes priekšsēdētāja 
Šīs jomas aktivitāšu un pasākumu plānošanai un izpildei lielā mērā trūkst sistemātis-
kuma, pēctecības un struktūras. Tas pakļauj vienu no svarīgākajām pilsētas vides un 
dzīves jomām nepārdomātu rīcību, voluntāri pieņemto lēmumu un rezultātā praktis-
kās stagnācijas riskam.
Līdzsvarota mobilitāte un tās infrastruktūra ir pamats pilsētas veselībai un labklājī-
bai. Saskaņā ar šādu izpratni nepieciešams veidot šīs jomas rīcību plānu, kuram jā-
paredz sistemātiska, pēctecīga un strukturēta īstenošana. Visām rīcības plānā iekļau-
tajām aktivitātēm nepieciešams piešķirt prioritātes līmeni, kura apspriedē jāiesaista 
visi procesa dalībnieki. Investīciju plānā iekļautiem projektiem vai projektu idejām 
jābalstās rīcības plānā un tajā noteiktajās prioritātēs. Šādi būtu iespējams nodrošināt 
rīcību un investīciju plānu sasaisti, mazinot voluntāro lēmumu pieņemšanas risku.
Rīcības un investīciju plāna savstarpēja korelācija ir svarīga visiem rīcības virzieniem, 
bet īpaši to sasaistes trūkums jūtams telpiskās transformācijas jomā. Tas norāda uz 
jomas pārvaldības lielām problēmām Rīgā visos līmeņos (plānošanā, projektēšanā un 
projektu realizācijā, apsaimniekošanā un uzturēšanā). Abiem plāniem jābūt strukturē-
tiem pēc telpisko transformāciju procesa kārtām, ar iespējamo ikdienas uzturēšanas 
un apsaimniekošanas darbu iekļaušanu tajos zem sadaļas “uzturēšana un apsaimnie-
košana”. Virzības vērtējumam jāizstrādā kritēriji, kā arī jāpārdomā lomu un atbildību 
sadalījums starp institūcijām, kuras piedalās šajā procesā. 
Satiksmes infrastruktūras uzlabošanas darbi ir dažāda mēroga un sarežģītības, šī ir 
ļoti kompleksa joma un rīcības un investīciju plāna salāgošana, kā arī to loģiskā struk-
turēšana var kļūt par vienu no darbībām, kas iespējo pārmaiņas jomas pārvaldībā.
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RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
RV galvenais uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un pieejamiem komunālajiem pakalpojumiem, saglabājot sakārtotu pilsētvidi un 
novēršot negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēkiem. 

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z Lai atbilstoši zonējumam ierobežotu vai aizliegtu visu piesārņojošo darbību uz-

sākšanu, kuru izraisītā emisija var palielināt kopējo gaisa piesārņojuma daudzumu 
Rīgā vietās, kur tas pārsniedz MK noteikumos noteiktos gaisa kvalitātes norma-
tīvus, 2019.gadā stājās spēkā RD saistošie noteikumi Nr.97 “Par gaisa piesārņo-
juma teritoriālo zonējumu”, kas nosaka prasības dažāda veida sadedzināšanas 
iekārtu izvēlei, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai, mājokļu, dzīvojamo/neap-
dzīvojamo ēku apkurei un dzesēšanai, karstā ūdens sagatavošanai, siltuma, tvaika 
ražošanai rūpnieciskajām vajadzībām, kas enerģijas iegūšanai izmanto kurināmo, 
kura sadegšanas rezultātā atmosfērā nonāk gaisu piesārņojošās vielas – slāpekļa 
dioksīds (NO2) un daļiņas PM10.

 z Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisijā 2019.gadā izskatīti 811 juridisko 
un fizisko personu pieteikumi alternatīvā apkures veida ierīkošanai, attiecīgi dzī-
vokļu un neapdzīvojamo telpu siltumapgādes ierīkošanai izsniegts 291 protokola 
izraksts un ēku un būvju siltumapgādes ierīkošanai izsniegti 520 protokolu izraksti.

 z Turpinās bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” pirmējo un otrējo nostā-
dinātāju pārbūve. No kopējiem 8 pirmējiem un 10 otrējiem nostādinātajiem 2019.
gadā pabeigta 1 otrējā nostādinātāja pārbūve.

 z 2019.gadā pašvaldība piešķīra līdzfinansējumu 498 NĪ pieslēgšanai pilsētas centra-
lizētajām kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmām. 

 z Turpinās ūdensapgādes sistēmas dispečeru centra vienotas vadības un automa-
tizācijas sistēmas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ieviešana. 
Automatizācijas sistēma modernizēta ūdensapgādes sūkņu stacijām “Daugava-2”, 
“Voleri”, “Ziemeļblāzma”, “Pleskodāle” un apvienota ar sūkņu staciju “Baltezers”.

 z 2019.gadā stājās spēkā RD saistošie noteikumi Nr.87 “Par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Rīgas pilsētā”, kas nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Rīgas administratīvajā teritorijā, lai nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un 
reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lieto-
jamu materiālu atgriešanu apritē un apglabājamo atkritumu apjoma samazināša-
nu. Saistošie noteikumi paredz, ka sadzīves atkritumu savākšana Rīgā tiek veikta, 
izmantojot šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, atkritumu dalītās savākšanas 
punktus, t.sk. nodrošinot bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītas vākšanas iespēju, 
nešķiroto atkritumu konteineru novietnes un priekšapmaksas atkritumu maisus.

 z AS “Rīgas siltums” siltumenerģijas lietotāju skaits ar katru gadu palielinās. 
2018./2019.finanšu gadā siltumenerģijas lietošana tika uzsākta 48 jaunos objek-
tos ar kopējo plānoto siltuma slodzi 32,6 MW. Pieaugot interesei par jaunbūvēja-
mo objektu pieslēgšanu Rīgas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, 2018./2019.
finanšu gadā akciju sabiedrība izbūvēja siltumtīklus un pieslēdza klientu Stopiņu 
novadā, tādējādi pirmo reizi akciju sabiedrības vēsturē paplašināja siltumapgādes 
zonu ārpus Rīgas robežām.64

 z Veicinot Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu, AS “Rīgas siltums”, piesaistot ES lī-
dzfinansējumu, uzsāka divu projektu realizāciju biokurināmā izmantošanai: katlu 
mājas izbūvi ar jaudu līdz 50 MW siltumcentrālē “Imanta” un biokurināmā ūdens-
sildkatlu uzstādīšanu ar jaudu 2X4 MW siltumcentrālē “Daugavgrīva”.65

Rezultatīvo rādītāju analīze
RV12 ietvaros noteikti 11 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

 5 rādītājiem pozitīva tendence
 2 rādītājiem negatīva tendence
 4 rādītāji bez būtiskām izmaiņām

Kopumā 2 no 11 analizētajiem rādītājiem ir sasnieguši 2020.gadā plānotās vērtības 
(visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā). 
2019.gadā Rīgas pilsētas ūdensvada tīklā kopumā tika padoti 38,3 milj. m3 ūdens, bet 
ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms  sasniedza 33,7 milj. m3, un tas, sa-
līdzinājumā ar 2018.gadu, ir samazinājies par 0,8%. 2019.gadā bioloģiskās attīrīšanas 
stacijā “Daugavgrīva” kopumā attīrīti 49,7 milj. m3 notekūdeņu (t.sk., notekūdeņi no 
Jūrmalas). 2019.gadā no klientiem saņemtais notekūdeņu daudzums (kanalizācijas pa-
kalpojums) – 38,7 milj. m3.66 Attīrīto notekūdeņu īpatsvars no kopējā novadītā apjoma 
pārskata gadā sasniedza 95%, un tas ir par 0,2 procentpunktiem vairāk kā 2018.gadā 
(94,8%) (12.1.attēls). 

64 AS “Rīgas siltums” 2019.gada pārskats, 2020
65 AS “Rīgas siltums” 2019.gada pārskats, 2020
66 https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/inline-files/Financial%20statement%2012m%C4%93n_

JAUNS.pdf 

https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/inline-files/Financial%20statement%2012m%C4%93n_JAUNS.pdf
https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/inline-files/Financial%20statement%2012m%C4%93n_JAUNS.pdf
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12.1.attēls
Uz pilsētu padotais ūdens un attīrīto notekūdeņu apjoms  

un to īpatsvars kopējā novadītajā apjomā
51,5 52

47,5 49,7

39,3 38,3 39,1 38,3

2016 2017 2018 2019 Sagaidāmā
vērtība 2020

Padotais ūdens apjoms, milj m3 Attīrīto notekūdeņu apjoms, milj m3

Attīrīto notekūdeņu īpatsvars no kopējā novadītā apjoma, % 

96,1 95,4 94,8 95

100

Avots: SIA “Rīgas ūdens”

2018./2019.finanšu gadā nomainīti siltumtīklu posmi, kuriem bija raksturīgs liels no-
plūžu skaits, kas radīja siltumapgādes pārtraukumus. Kopumā nomainīti un no jauna 
izbūvēti 9,38 km siltumtīklu, t.sk. 8,31 km, pielietojot rūpnieciski izolētus cauruļvadus, 
kas izbūvēti bezkanāla tehnoloģijā.67 Siltumapgādes sistēmas pārbūves un efektivitā-
tes paaugstināšanas pasākumi pozitīvi ietekmējuši siltumenerģijas zudumu apjomus. 
2018./2019.finanšu gadā siltumenerģijas zudumi bija 11,65% no tīklā nodotās siltu-
menerģijas daudzuma jeb 401 tūkst. MWh,68 salīdzināšanai – 2017./2018.gadā – 11,98% 
jeb 423 tūkst. MWh (12.2.attēls). 

12.2.attēls
Siltumenerģijas zudumi un to īpatsvars siltumtīklā nodotai enerģijai

399,4 409,7 424,7 422,9 401
452

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Sagaidāmā
vērtība 2020

Zudumi, tūkst. MWh īpatsvars, %

12,43 12,52 11,87 11,98 11,65

Avots: AS “Rīgas siltums”

67  AS “Rīgas siltums” 2019.gada pārskats, 2020
68  AS “Rīgas siltums” 2019.gada pārskats, 2020

Salīdzinoši ar 2018.gadu, 2019.gadā šķiroto atkritumu apjoms pieaudzis par 7 279 tūkst. 
tonnu jeb 12% un kopumā veido 19,2% no kopējā sadzīves atkritumu apjoma 2019.gadā, 
kas ir par 2,4 procentpunktiem vairāk kā 2018.gadā, kad šķiroto atkritumu apjoms bija 
16,8 % (12.3.attēls). 

12.3.attēls

Sašķiroto atkritumu daudzums un to īpatsvars  
no kopējā sadzīves atkritumu apjoma

2017 2018 2019 Sagaidāmā
vērtība 2020

Sašķiroto atkritumu daudzums, tūkst.t

Sašķiroto atkritumu īpatsvars no kopējā sadzīves atkritumu apjoma, %

32 588

52 531
59 810

169 808

9,9
16,8 19,2

50

Avots: RD MVD
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Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam RV12 uzdevumu ietvaros tika norādīti 34 pasā-
kumi un aktivitātes, ko RD iestādes un struktūrvienības plāno īstenot. Pārskata gadā 
darbība notika 24 aktivitāšu ietvaros, turpretī 10 plānotie pasākumi netika īstenoti 
(12.4.attēls) – darbības atliktas uz vēlāku termiņu saistībā ar prioritāšu maiņu vai fi-
nansējuma trūkuma dēļ, kā arī atsevišķu infrastruktūras objektu īstenošanu ietekmē 
citu objektu izbūve. Detalizētāku informāciju par minēto pasākumu un aktivitāšu ie-
tvaros veiktajām darbībām skat. 2.pielikumā. 
Vienlaikus Programmas Investīciju plānā 2019.gadam iekļauti 3 projekti, no kuriem 
2 netika realizēti finansējuma trūkuma dēļ. Informāciju par projektu realizāciju skat. 
3.pielikumā.

12.4.attēls

Rīcības plāna RV12 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Darbības apkaimēs
2019.gadā ūdensapgādes pakalpojumu uzlabojumi veikti tādās apkaimēs kā Avoti, Bi-
šumuiža, Bukulti, Centrs, Dārzciems, Dreiliņi, Dzirciems, Grīziņkalns, Imanta, Jaunciems, 
Mežaparks, Pētersala-Andrejsala un Trīsciems (12.5.attēls). 
Pašteces kanalizācija atjaunota Avotos – Stabu ielā (no A.Čaka ielas līdz Avotu ielai), 
Bišumuižā – Bauskas ielā (no Bauskas ielas 165 līdz Daugavai), Centrā – Stabu ielā 
(no Kr.Valdemāra ielas līdz A.Čaka ielai) un A.Čaka ielā (no Lāčplēša ielas līdz Tallinas 
ielai), kā arī Grīziņkalnā – A.Čaka ielā (no Tallinas ielas līdz Pērnavas ielai), Mežaparkā 
– posmā Atpūtas iela – Pāvu iela un Imantā Anniņmuižas bulvāra un Zentenes ielas 
krustojumā.
Ūdensvads izbūvēts Dārzciemā – Ilūkstes ielā (no Zebiekstes ielas līdz A.Deglava ie-
lai), Dreiliņos Dzelzavas ielas un Ē.Valtera ielas krustojumā, Trīsciemā un Jaunciemā 
pa Jaunciema gatvi, pievienojot Jaunciema ūdensvada sistēmu Rīgas centralizētajam 
ūdensvada tīklam. Savukārt ūdensvads atjaunots Centrā – Marijas ielā (Merķeļa iela 
– Dzirnavu iela). Savukārt ūdensvada un kanalizācijas izbūve veikta Dzirciemā – Pulka 
ielā.
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12.5.attēls

Avots: RD PAD

Ūdensvada pārbūve veikta Centrā Bruņinieku ielā (no Kr.Barona līdz A.Čaka ielai) un 
pa Marijas ielu līdz 13.janvāra ielai (no Aspazijas bulvāra līdz Raiņa bulvārim), kā arī 
Mežaparkā – Ostas prospektā un Atpūtas ielā (no Mežaparka estrādes – Meža Pros-
pektam). Savukārt kanalizācija pārbūvēta Dzirciemā Daugavgrīvas ielā.

Uzsākta kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Bukultos – Brīvības gatvē 417A. Ūdens-
vads sacilpots Pētersalā-Andrejsalā – ielas b/n sarkanajās līnijās starp Katrīnas ielu 
un Rūpniecības ielu.

Budžets
2019.gada budžetā atkritumu apsaimniekošanai tika iztērēti EUR 85,8 tūkst. – par 28% 
vairāk kā 2018.gadā (EUR 61,8 tūkst.). Tai pat laikā notekūdeņu apsaimniekošanas izde-
vumi sarukuši par 62% – no EUR 167,5 tūkst. 2018.gadā līdz EUR 103,2 tūkst. 2019.gadā.

Nozares eksperta viedoklis
Helēna Gūtmane, SIA “ALPS ainavu darbnīca” valdes locekle, Latvijas Ainavu 
arhitektu asociācijas valdes priekšsēdētāja 
Šīs jomas izaicinājumi klimata pārmaiņu un pasaules vispārējās virzības ekoloģiskā 
līdzsvara saglabāšanas virzienā uzliek īpašu atbildību komunālo pakalpojumu snie-
dzējiem, pilsētas vadībai un arī katram iedzīvotājam. Tas nosaka bez alternatīvas 
nepieciešamību pamatā pārstrukturēt veco pakalpojumu sniegšanas sistēmu, radot 
mūsdienīgus un inovatīvus gan tehniskus, gan pārvaldības risinājumus.
Izpaliek mērķtiecīgs darbs ar iedzīvotājiem par inovatīviem siltuma ražošanas vei-
diem, kā arī stratēģiski uzstādījumi siltumapgādes veidu dažādošanā. Siltumapgādes 
jomā nepieciešams dažādot siltuma ieguves veidus, radot atbalsta instrumentus (gan 
finansiālus, gan komunikatīvus) alternatīviem veidiem, piemēram, saules enerģijas iz-
mantošana. Pilsētai jāveido ciešāka sadarbība ar elektroenerģijas ražotājiem, kuriem 
pieejamas jaunās tehnoloģijas. Nepieciešams rast kompromisu starp malkas krāšņu 
lietotājiem un pilsētas aktivitātēm gaisa piesārņojuma mazināšanā, veidojot gan fi-
nansiālus atbalsta instrumentus to stāvokļa uzlabošanai, gan stingrākus noteikumus 
kurināmā materiālā kvalitātei.
2019.gadā sabiedrībā notikušās publiskās diskusijas par atkritumu savākšanas sistē-
mu iezīmē vajadzību būtiski pārskatīt šī pakalpojuma veidus un struktūru. Atkritumu 
apsaimniekošanā jāizstrādā stratēģija iesaistot visas ieinteresētas puses, ieskaitot 
apkaimju iedzīvotājus. Daži no prioritāri risināmiem jautājumiem ir: dalītā atkritumu 
savākšana publiskajā ārtelpā; kompostējamo sadzīves atkritumu pārstrāde saimniecī-
bās, veidojot tehniskus, finansiālus un normatīvus atbalsta instrumentus; konteineru 
parku tīklojuma izveide ar mērķi organizēt un dažādot dalīto atkritumu savākšanu 
no iedzīvotājiem; aktīvs darbs ar iedzīvotājiem ar mērķi mainīt atkritumu savākšanas 
paradumus. Pēdējam ir liela nozīmē atbildīgās atkritumu apsaimniekošanas ieviešanā.
Netiek plānots nokrišņu menedžments, tāpēc arī tas nav veikts inovatīvi un sistemā-
tiski, Rīga nav izveidojusi ilgtspējīgas lietus ūdeņu apsaimniekošanas vīziju un plānu. 
Nokrišņu ūdeņu ilgtspējīgai apsaimniekošanai jākļūst par nosacījumu jebkurā telpiskā 
transformācijā – no kompleksiem attīstības projektiem līdz ielu remontiem. Nepie-
ciešams izbūvēt jaunu lietusūdens sistēmu, kombinējot esošo lietusūdens uztvērēju 
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atslēgšanu no kanalizācijas kopsistēmas ar alternatīviem lietusūdens savākšanas vei-
diem, tādiem kā lietus dārzi, atklātas mākslīgās ūdenstilpnes parkos, nokrišņu ūdeņu 
savākšana no jumtiem un to izmatošana u.c.
Pasaulē kardināli mainoties attieksmei pret cilvēka darbību negatīvajām sekām pla-
nētas ekosistēmā, Rīgai jāpāriet uz pro-aktīvu darbu pie tehniskām un sociālām ino-
vācijām komunālo pakalpojumu jomā, kā rīku izmantojot ne tikai normatīvo ietvaru, 
bet arī darbu ar iedzīvotājiem. Lai veiktu kardinālas pārmaiņas komunālo pakalpojumu 
jomā, nepieciešama koordinēta iesaistīto pušu sadarbība. Tāpēc nepieciešams izvei-
dot šo darbību koordinācijas starpresoru institūciju, ar to saprotot motivētu profesio-
nāļu komandu, kurai deleģēts uzdevums atrisināt attiecīgos jautājumus.
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RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
RV galvenais mērķis ir panākt racionālu energoresursu izlietojumu pilsētas vajadzību apmierināšanai un iedzīvotāju dzīves līmeņa un komforta 
nodrošināšanai. Lai veicinātu energopatēriņa samazināšanu, pašvaldība plāno ieviest pilotiekārtas, inovatīvas tehnoloģijas un risinājumus, kā arī 
atbalstīs daudzdzīvokļu māju energoauditu un tipveida māju paraugprojektu izstrādi. Tādējādi tiek sekmēta Rīgas tuvināšana Viedās pilsētas statusam. 

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z 2019.gadā Rīgas pilsētas pašvaldība pievienojās 210 Eiropas pilsētu aicinājumam 

mudināt Eiropadomi un dalībvalstis pastiprināt ES saistības ar klimatu saistītos 
jautājumos, lai panāktu progresu Parīzes klimata nolīguma īstenošanā. Atklātā 
vēstule, ko parakstīja pilsētu vadītāji no 21 ES dalībvalsts un 7 kaimiņvalstīm, ie-
tver prasības izstrādāt taisnīgu un visaptverošu Eiropas ilgtermiņa klimata stra-
tēģiju, uzlabojot 2030.gada ES mērķus klimata un enerģētikas jomā u.c.69 

 z 2019.gadā starptautiskā NVO “Carbon Disclosure Project” atzinīgi novērtēja Rīgas 
pilsētas pašvaldības līdzšinējo sniegumu SEG emisiju samazināšanā, iekļaujot to 
starp tām 105 pasaules pilsētām, kurām pārskatā gadā piešķirts augstākais no-
vērtējums – A līmenis “Līderība” par aktīvu rīcību klimata pārmaiņu mazināšanas 
un pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā.70

 z Lai palielinātu vietējo atjaunojamo energoresursu – šķeldas izmantošanu Rīgas 
pilsētas kurināmās bilancē, 2019.gadā turpinājās bioloģiski kurināmās siltumcen-
trāles “Daugavgrīva” modernizācijas darbi. Plānots, ka siltumcentrāle būs pilnīgi 
automatizēta un darbosies bez pastāvīga personāla. Vienlaikus 2019.gadā uzsāk-
ti bioloģiski kurināmās siltumcentrāles “Imanta” katlu mājas būvniecības darbi. 
Plānots, ka jaunā biokurināmā katlu māja par aptuveni 40% ļaus samazināt fosi-
lo energoresursu izmantošanu siltumcentrāles kurināmā bilancē, aizvietojot to ar 
koksnes šķeldu.71 

 z Uzlabojot Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrisko ēku energoefektivitāti, pārskata 
gadā veikti kultūras un atpūtas centra “Imanta” ēkas jumta un Rīgas Ezerkrastu 
vidusskolas fasādes siltināšanas darbi. Savukārt Rīgas Angļu ģimnāzijai, Rīgas Zo-
litūdes ģimnāzijai un Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai tika izstrādāti energosertifikāti 
piebūves būvniecības vajadzībām.

 z Lai mazinātu Rīgas pilsētas sabiedrisko ēku sektora radītās SEG emisijas, 2019.
gadā pašvaldība nodrošināja LED apgaismojuma ieviešanu publisko ēku apgais-
mojuma sistēmā. Pārskata gadā veikti Rīgas 135.PII un 141.PII teritorijas apgais-
mojuma atjaunošanas darbi, reģionālā sporta centra “Ķengarags” sporta laukuma 

69 https://pasvaldiba.riga.lv, 08.05.2019. 
70 https://www.cdp.net, 18.02.2020.
71 https://www.rs.lv/lv, 17.07.2019. un 03.10.2019. 

apgaismojuma uzlabošana, O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas apgais-
mojuma uzlabošanas darbi sporta kompleksā u.c.

 z Veicinot sabiedrības izpratni un informētību par energoresursu patēriņu un dzī-
vojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas jautājumiem, 2019.gadā RPA “Rīgas 
enerģētikas aģentūra” sniedza klātienē un telefoniski ap 3 000 konsultāciju ie-
dzīvotājiem, dzīvokļu īpašnieku biedrībām un pārvaldīšanas uzņēmumiem par NĪ 
energoefektivitātes pasākumiem un Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto atbalstu.72

 z Nodrošinot Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmas attīstību, 2019.gadā RPA “Rī-
gas gaisma” apkalpojamais gaismekļu skaits palielinājās par 597 vienībām jeb 
1,2% un gada beigās tika nodrošināta 50 tūkst. gaismekļu degšana (no tiem 5,8 
tūkst. jeb 11,6% – LED gaismekļi). Gaismekļu skaita pieaugums, galvenokārt, saistīts 
ar ielu apgaismojuma ierīkošanu un transporta apgriešanās vietu izgaismošanu. 
Atbilstoši plānam par ekspluatācijas līdzekļiem tika iegādāti un uzstādīti 138 LED 
gaismekļi, nomainot vecos neekonomiskos gaismekļus Rīgas pilsētas ielās.73

Rezultatīvo rādītāju analīze
RV13 ietvaros noteikti 5 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

 3 rādītājiem pozitīva tendence
 2 rādītāji bez būtiskām izmaiņām 

Tikai 1 no 5 analizētajiem rādītājiem ir sasniedzis 2020.gadā plānoto vērtību (visu rā-
dītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā).
2019.gadā būtiski pieauga dzīvokļu īpašnieku, biedrību un daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju pārvaldnieku aktivitāte konkursā “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 
dzīvojamo māju atjaunošanai”. Kopumā tika iesniegti 109 pieteikumi, kas ir divas reizes 
vairāk nekā iepriekšējā gadā, no kuriem apstiprināts tika 61 pieteikums (13.1.attēls). 
Visvairāk līdzfinansējuma programmā tika pieteikti ūdensapgādes, kanalizācijas un 
apkures sistēmas atjaunošanas, jumta seguma nomaiņas un bēniņu siltināšanas, kā 
arī mājas gala sienu siltināšanas un cokola/apmales hidroizolācijas darbi.74

72 http://www.rea.riga.lv, 05.06.2020.
73 RPA “Rīgas gaisma” 2019.gada publiskais pārskats, 2020.
74 Rīgas pilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” 2019.gada publiskais pārskats, 

2020. 

https://pasvaldiba.riga.lv
https://www.cdp.net
https://www.rs.lv/lv
http://www.rea.riga.lv
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Lai nodrošinātu Rīgas pilsētas izglītības infrastruktūras kvalitātes atbilstību mūs-
dienu energoefektivitātes paaugstināšanas prasībām, 2019.gadā turpinājās darbs pie 
pašvaldības izglītības iestāžu ēku atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas. 
Pērn izlases veida atjaunošanas darbi veikti 13 izglītības iestāžu ēkās.

13.1.attēls

Atjaunoto pašvaldības izglītības iestāžu skaits un  
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Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam RV13 ietvaros tika norādīti 10 pasākumi un 
aktivitātes, ko RD iestādes un struktūrvienības plāno īstenot. No tiem pārskata gadā 7 
aktivitātes bija īstenošanas procesā, turpretī par 3 pasākumiem informācija par veik-
tajām aktivitātēm nav sniegta (13.2.attēls), detalizētāka informācija par minēto pasā-
kumu un aktivitāšu ietvaros veiktajām darbībām skat. 2.pielikumā. 
Visi 5 Programmas Investīciju plānā 2019.gadam iekļautie projekti atrodas ieviešanas 
procesā. Detalizētāku informāciju par projektu realizāciju skat. 3.pielikumā.

13.2.attēls

Rīcības plāna RV13 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Budžets
Pilsētas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izdevumi ir integrēti RD ies-
tāžu un institūciju budžetos, kā arī līdzekļi projektiem tika piesaistīti arī no ES fon-
diem.

Nozares eksperta viedoklis
Līna Dimitrijeva, SIA “Reģionālie projekti” valdes priekšsēdētāja 
RPA “Rīgas gaisma” pakāpeniski īsteno LED apgaismojuma ieviešanu, kopumā LED ap-
gaismojumam sastādot 11,6% no kopējā, kas nav uzskatāms par pietiekamu un akti-
vitāte jāturpina. Veicot apgaismojuma atjaunošanu, īpaša uzmanība jāpievērš ietvju 
un laukumu apgaismojumam, lai primāri uzlabotu gājēju pārvietošanos un drošību 
diennakts tumšajā periodā.
Kā pozitīvs virziens vērtējami ieguldījumi siltumcentrāļu modernizācijā un būvniecībā 
ar mērķi palielināt kurināmā kā atjaunojamā energoresursa izmantošanu, vienlaikus 
automatizējot apkures iekārtas.
Atzinīgi jāvērtē aktivitātes, sniedzot konsultācijas iedzīvotājiem un citām iesaistī-
tām pusēm par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu. Pašvaldībā nepieciešams 
straujāk īstenot energoefektivitātes projektus, renovējot pašvaldības ēkas un veicinot 
daudzdzīvokļu ēku renovēšanu, kas ne tikai palielina energoefektivitāti, bet arī padara 
pievilcīgāku pilsētvidi un palielina nekustamo īpašumu vērtību. Turpināms informē-
šanas darbs, izstrādājami pašvaldības atbalsta instrumenti un jāveicina informācijas 
pieejamība par ALTUM valsts programmu.
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Jāatzīmē, ka REA nozīmīgu daļu savas funkcijas īsteno ar starptautiskos projektu kon-
kursos piesaistītu finansējumu, kas iestādi kopumā padara atkarīgu no ārējā finansē-
juma. Ņemot vērā tās darbības nozīmīgumu Rīgas energoefektivitātes, klimatneitra-
litātes un pielāgošanās spēju klimata pārmaiņām politikas īstenošanā, nepieciešams 
izvērtēt budžeta palielināšanu sekmīgas darbības īstenošanai, neatkarīgi no starp-
tautiskiem projektu konkursiem.
Rīgas attīstības programmā 2021.-2027.gadam ieteicams iekļaut atsevišķu rīcības vir-
zienu klimata rīcību īstenošanai, veicinot Rīgas spēju piemēroties klimata pārmaiņām 
un sasniegt klimata mērķus. Ieteicams savstarpēji integrēt plānošanas dokumentus 
– Rīgas attīstības programmu un Rīgas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klima-
ta rīcības plānu 2020.-2030.gadam, plānojot budžeta līdzekļus aktivitāšu īstenošanai. 
Pašvaldībai aktīvāk jāīsteno efektīvi risinājumi CO2 emisiju mazināšanā – turpināt ap-
rīkot ielu un ēku apgaismojumu ar LED gaismekļiem, mazināt patēriņu, automātiski 
pielāgojot apgaismojuma intensitāti, īstenot vairāk energoefektivitātes projektus paš-
valdības ēkās, kā arī veicināt pilsētas apzaļumošanu, īpaši pilsētas centrā.
Ieteicams nākošajā periodā noteikt rezultatīvos rādītājus LED apgaismojuma ievieša-
nai, lai pārskatāmi novērtētu paveikto un mērķtiecīgi tam plānotu līdzekļus.
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RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana
Pamatojoties uz apkopoto un klasificēto informāciju par pilsētā esošajiem graustiem* (t.sk. privātpersonām piederošajiem graustiem), pašvaldība 
organizē graustu sakārtošanu vai nojaukšanu par saviem līdzekļiem. Lai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās piesārņotās un potenciāli 
piesārņotās vietas padarītu izmantojamas pilsētas attīstībā, kā arī novērstu vides piesārņojuma draudus, pašvaldība tās ir apzinājusi un tām tiek 
noteikti sanācijas pasākumi, kas obligāti veicami pirms šādu teritoriju apbūves vai citādas izmantošanas.

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z Kopumā pārskata gadā Rīgā bija 1 998 vidi degradējošas būves, no kurām 213 uz-

raugāmi objekti75, 1 064 vidi degradējoši objekti76 un 721 izvērtējams objekts77, kā 
arī apzinātas 298 Rīgas administratīvajā teritorijā pašvaldības piekritībā esošas 
degradētās teritorijas (14.1.attēls). 

 z 2019.gadā Rīgas pašvaldība turpināja darbu pie degradēto objektu un teritoriju 
sakārtošanas. 2019.gadā tika sakārtoti (nojaukti) 185 objekti.

 z Lai nepieļautu graustu veidošanos un pakāpeniski tiktu likvidēti visi sabiedrības 
drošību apdraudošie grausti, kas ilgstoši degradē pilsētvidi, pārskata gadā tika iz-
strādāti jauni ēku novērtēšanas kritēriji. Vienlaikus nodrošinot efektīvāku iestāžu 
sadarbības koordinēšanu graustu sakārtošanas procesā, tika izskatīti 372 jautā-
jumi par NĪ objektiem un 110 graustiem pieņemts lēmums piemērot paaugstinātu 
NĪN likmi (3%).

 z Turpinot atbalstīt Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo kultūrvēsturisko 
ēku saglabāšanu, 2019.gadā – ceturto gadu pēc kārtas norisinājās pašvaldības rī-
kotais atklātais konkurss78 “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēs-
turiskā būvmantojuma saglabāšanai 2019.gadā”. Kopumā ar pašvaldības līdzfinan-
sējumu tika atjaunotas 75 kultūrvēsturiskā būvmantojuma ēkas, izmaksājot EUR 
1 179,4 tūkst.

75 Objekts tiek uzturēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām
76 Objektiem tiek piemērota paaugstināta NĪN likme (3%)
77 Objekti ar vidi degradējošām pazīmēm, kurus plānots izskatīt Vidi degradējošu būvju komisijā
78 Konkursā namīpašniekiem ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu ēkas atjaunošanas 

vai restaurācijas atjaunošanas darbiem 50% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 20 000 kultūras 
pieminekļa saglabāšanai, kā arī ne vairāk kā EUR 5 000 ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai

* Grausts – neapdzīvota vai saimnieciskajai darbībai  neizmantota  kapitāla rakstura  būve, kurai 
būtiski bojātas nesošās vai norobežojošās konstrukcijas, kas padara būves atjaunošanu tehniski  
neiespējamu vai ekonomiski neizdevīgu, kā arī netiek ievērotas šādu būvju uzturēšanai izvirzītās 
prasības vai ilgstoši ir pārtraukta iesāktas būvniecības ieceres realizācija, un šādas būves vizuālais 
izskats bojā pilsētas ainavu. Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam, 2014.

14.1.attēls

Avots: RD ĪD, Izpilddirekcijas
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 z 2019.gada 17.oktobrī VEF kultūras pilī norisinājās informatīvs seminārs par līdzfi-
nansējuma saņemšanu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai, kuru va-
dīja nozares eksperti un to apmeklēja vairāk kā 100 interesentu. Seminārā tika 
prezentēts konkursa nolikums un notika pieredzes apmaiņa, kontaktu veidošana 
un informācija sniegšana (par dzīvokļu īpašnieku sadarbību un dalību programmā, 
būvniecības organizāciju u.c.).

 z Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina 21 kapsētas apsaimniekošanu un uzturēšanu 
452,35 ha platībā. Pārskata gadā nodrošinot efektīvu kapsētu apsaimniekošanu, 
tika nozāģēti 168 sausie un bojātie koki, kā arī sakopjot ārpus kapavietām esošās 
teritorijas izvesti 71 824,7 m³ atkritumu.

Rezultatīvo rādītāju analīze
RV14 ietvaros noteikti 6 sasniedzamie, no kuriem:

 1 rādītājam pozitīva tendence
 3 rādītājiem negatīva tendence
 2 rādītāji bez būtiskām izmaiņām

Pārskata gadā neviens no rādītājiem vēl nav sasniedzis 2020.gadā plānoto vērtību 
(visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā).
2019.gadā regulāri tika apsekotas visas Rīgas apkaimes un konstatētas jaunas būves, 
kuras netiek uzturētas atbilstoši RD saistošo noteikumu79 prasībām. Pastiprināta uz-
manība tika pievērsta to būvju apsekošanai un kontrolēšanai, uz kurām izvietots aiz-
sargsiets (zaļais siets), kā arī visu RVC apkaimē esošo degradēto būvju sakārtošanai. 
Pakāpeniski turpina pieaugt A kategorijas graustu skaits – ilgstoši neizmantoto būvju 
tehniskais stāvoklis un ārējais izskats atmosfēras nokrišņu ietekmes, kā arī ugunsgrē-
ku rezultātā ir būtiski pasliktinājies (14.2.attēls). 

79  RD 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas 
saistošie noteikumi”

14.2.attēls

Graustu skaita sakārtošanas dinamika Rīgā, skaits
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Avots: RD ĪD

Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam RV14 tika norādīti 11 pasākumi un aktivitātes, 
ko RD iestādes un struktūrvienības plānoja īstenot. Pārskata gadā visi pasākumi un 
aktivitātes bija īstenošanas procesā (14.3.attēls), nodrošinot RV14 ietvaros definēto 
uzdevumu izpildes progresu. Detalizētāku informāciju par minēto pasākumu un akti-
vitāšu ietvaros veiktajām darbībām skat. 2.pielikumā.

14.3.attēls

Rīcības plāna RV14 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD
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Programmas Investīciju plānā 2019.gadam RV14 ietvaros tika iekļauti 12 projekti. Vērtē-
jot to īstenošanas progresu pārskata gadā – 9 projekti bija ieviešanā, 3 projekti netika 
īstenoti, jo tiem netika piešķirts finansējums (14.4.attēls). Detalizētāku informāciju par 
projektu realizāciju skat. 3.pielikumā.

14.4.attēls

Investīciju plāna RV14 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Budžets
Pašvaldības finanšu līdzekļi graustu sakārtošanai un galvaspilsētas teritorijas labie-
kārtošanai tiek iedalīti budžeta pozīcijā “Budžeta izdevumi pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai”. 2019.gadā šim nolūkam tika izlietoti EUR 29 400,2 tūkst., 
kas ir par EUR 4 089,1 tūkst. mazāk kā 2018.gadā.

Darbības Rīgas apkaimēs
2019.gadā graustu monitoringa rezultātā panākta graustu un vidi degradējošu būvju 
sakārtošana vai nojaukšana 11 Rīgas pilsētas apkaimēs – Centrā, Čiekurkalnā, Juglā, 
Kundziņsalā, Purvciemā, Sarkandaugavā, Vecāķos un Vecmīlgrāvī (14.5.attēls).

 14.5.attēls

Avots: RD PAD
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Nozares eksperta viedoklis
Helēna Gūtmane, SIA “ALPS ainavu darbnīca” valdes locekle, Latvijas Ainavu 
arhitektu asociācijas valdes priekšsēdētāja 
Pašvaldība turpināja intensīvu darbu pie graustu problēmas risināšanas, gan uzlabo-
jot uzraudzības un monitoringa kvalitāti, gan veicot izmaiņas normatīvajā ietvarā. Tika 
īstenota un iedzīvotāju atsaucību guvusi finansiālā atbalsta programma kultūrvēstu-
risko ēku saglabāšanai. 
Lielāks nojaukto graustu skaits blakus graustu skaita pieaugumam, nozīmē, ka pilsēta 
liek uzsvaru uz represīviem instrumentiem un neveido sadarbībā balstītus partnerī-
bas pilsētvides kvalitātes uzlabošanai.
Lai panāktu strauju specifisko teritoriju vides kvalitātes uzlabošanu, nepieciešams 
veidot partnerības, kuras tiek iesaistītas visas ieinteresētas puses, dažādot atbalsta 
instrumentus un sadarboties ar NVO, kuras specializējas specifisko teritoriju jomā.
Specifiskās pilsēttelpas ir svarīgas apkaimes iedzīvotājiem, tāpēc apkaimju kopienām 
jābūt vides revitalizācijas un reģenerācijas mērķa auditorijai. Partnerību veidošana ar 
kopienām un pilnvaru deleģēšana vides jautājumu risināšanā apkaimē nodrošina visu 
iesaistīto interešu līdzsvarošanu pirms projekta un projekta īstenošanas laikā. Part-
nerību veidošana ir pirmais posms telpiskās revitalizācijas procesā. 
Nepieciešams dažādot un palielināt finansiālos un komunikatīvos atbalsta instrumen-
tus būvmantojuma atjaunošanai, veicinot ne tikai ēkas, bet arī apkārtnes revitalizā-
ciju. Atbalsta instrumentu efektivitāti palielina to pielāgošana specifiskās teritorijas 
mērogam. Lietderīgi būtu veikt revitalizāciju kvartāla, tuvienes vai apkaimes mērogā. 
Jāizstrādā finansiāli instrumenti, atbalstot attīstītājus, kuri revitalizē īpašumus speci-
fiskajās teritorijās. 
Jāsekmē sadarbība un jāveido partnerības ar tādām nevalstiskām organizācijām kā 
“Free Riga”.
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RV15 Laba vides kvalitāte
RV galvenais mērķis ir veidot ilgtspējīgu, tīru un zaļu vidi, novēršot negatīvu faktoru ietekmi uz pilsētvidi un cilvēku veselību. Pašvaldības uzdevums 
vides pārraudzības jomā ir efektīva dabas, apstādījumu un ūdens teritoriju tiesiskā aizsardzība, apsaimniekošana un attīstība.

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z Lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku ve-

selību, pārskata gadā tika izstrādāts “Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības 
plāns 2020.–2030.gadam”.80 Plānā noteikto pasākumu īstenošana palīdzēs nodro-
šināt ES līmenī noteikto gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķu 
2020., 2025. un 2030.gadam izpildi un veicinās cilvēku veselības un ekosistēmu aiz-
sardzībai atbilstošas gaisa kvalitātes sasniegšanu Latvijas pilsētās, t.sk. Rīgā. 

 z Tika īstenoti Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2016.-2020.
gadam plānotie pasākumi, kuriem ir labvēlīga ietekme uz piesārņojošo vielu kon-
centrāciju samazinājumu gaisā. Pasākumi galvenokārt tika īstenoti tādās jomās 
kā transports un satiksmes infrastruktūra, sabiedriskais transports, apkure un 
energoefektivitāte, rūpniecība, t.sk. centralizētās siltumapgādes uzņēmumi, kā arī 
gaisa kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošana.81

 z Lai dotu iespēju privātpersonām un uzņēmumiem sadarbībā ar pašvaldību pie-
dalīties pilsētvides uzlabošanā, 2019.gada oktobrī tika aizsākta iniciatīva “Koki 
Rīgai”, kuras ietvaros 2019.gada 31.oktobrī Merķeļa un Tērbatas ielas krustojumā 
iestādīja divus 9 metrus augstus Holandes liepu dižstādus. Akcijas mērķis bija pie-
vērst plašākas sabiedrības uzmanību RVC ielu apstādījumiem, to atjaunošanai un 
uzturēšanai, tostarp laistīšanai.

 z Līdz ar termināļu darbības uzsākšanu Krievu salā pārskata gada pavasarī, inten-
sīvā ogļu kraušana Rīgas centrā, Andrejsalā vairs nenotiek. Jaunās tehnoloģijas 
nodrošina videi draudzīgāku un ātrāku vagonu izkraušanu, kā arī ogļu transportē-
šanu uz kuģi. Vienlaikus, ir uzsākti apjomīgi ostas teritorijas sakārtošanas darbi, 
lai mazinātu ostas darbības radītās sekas uz apkaimju iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Vasaras sākumā uzsākts Kundziņsalas dzīvojamās teritorijas nosusināšanas pro-
jekts, kura mērķis ir nepieļaut dzīvojamo teritoriju applūšanu un, mazinot ostas 
industriālās darbības radītās sekas, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.82

 z Gaisa piesārņojumu mērījumus Rīgā veica gan pašvaldība, gan valsts institūcijas 
un uzņēmumi:

80 Apstiprināts 2020.gada 16.aprīlī ar MK rīkojumu Nr.197
81 Ar paveikto aktivitāšu detalizētu pārskatu iespējams iepazīties RD MVD mājaslapā https://mvd.riga.

lv/nozares/vides-parvalde/gaisa-kvalitate/
82 www.rop.lv, 23.12.2019. 

 ― LVĢMC monitoringa stacijās Kronvalda bulvārī un Brīvības ielā daļiņu PM10 gada 
vidējās vērtības nedaudz samazinājušās salīdzinājumā ar 2018.gadu un kopu-
mā normatīvs83 netika pārsniegts. Vienlaikus transporta piesārņojuma avotu 
ietekmes novērojumu stacijā “Brīvības iela” (34,5 µg/m3) tika pārsniegts gan 
gada vidējais augšējais (28 µg/m3), gan arī apakšējais (20 µg/m3) piesārņojuma 
novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai, kā arī Pasaules Veselības 
Organizācijas vadlīnijās noteiktais gada robežlielums – 20 µg/m3.84

 ― PM10 gada robežlielums (40 µg/m3) 2019.gadā netika pārsniegts arī nevienā Rī-
gas pašvaldības monitoringa stacijā. Diennakts robežlielums (ne vairāk kā 35 
putekļainas dienas gadā) daļiņām 2019.gadā sasniegts Brīvības ielā – 35 dienas 
(bez ielu sālināšanas gadījumu skaita izvērtēšanas) .

 z Lai iegūtu pilnīgāku informāciju par individuālās apkures radīto gaisa piesārņo-
jumu, monitoringa stacijā Pārdaugavā, Kantora ielā 32 tika uzstādīts mēraparāts 
arī PM10 koncentrācijas noteikšanai.

 z Tika turpināta rīcības plāna vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2017.-
2022.gadam realizācija, kā ietvaros tika pilnveidota arī Rīgas aglomerācijas trok-
šņa stratēģiskā interaktīvā karte.

 z Lidosta “Rīga”, kas ir viens no galvenajiem trokšņu avotiem Rīgas pilsētā, 2019.
gadā veica vairākus pasākumus trokšņa līmeņa samazināšanai, kā rezultātā bija 
novērojams diennakts trokšņa samazinājums pret iepriekšējo gadu visās 4 trokš-
ņa monitoringa stacijās.

 z Pārskata gadā uzsākts pētījums, kura laikā plānots atrast efektīvāko smaku 
piesārņojuma monitoringa veidu, izmantojot portatīvu sensoru sistēmu. Ja testi 
uzrādīs labus rezultātus, prototips tiks multiplicēts un sensori tiks izvietoti vai-
rākās vietās pie skolām un dzīvojamo namu teritorijās kādā no trim teritorijām 
– Sarkandaugavā, Vecmīlgrāvī vai Bolderājā, apvienojot tos vienotā smaku moni-
toringa tīklā un izveidojot lietotni ziņojumu saņemšanai e-pastā un telefonā.

83 ES direktīva un LM kabineta noteikumi par gaisa kvalitāti nosaka, ka pārsniegšana pieļaujama 35 
diennaktis gadā

84 “Pārskats par gaisa kvalitāti Latvijā 2019.gadā”, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

https://mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/gaisa-kvalitate/
https://mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/gaisa-kvalitate/
http://www.rop.lv
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Rezultatīvo rādītāju analīze
RV15 ietvaros noteikti 19 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

 5 rādītājiem pozitīva tendence
 5 rādītājiem negatīva tendence
 9 rādītāji bez būtiskām izmaiņām 

Kopumā 5 no 19 RV raksturojošajiem rādītājiem ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā 
plānotās vērtības (rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā).
Slāpekļa dioksīda (NO2) galvenais avots pilsētas gaisā ir autotransports (dod apmē-
ram 60-85%), tāpēc augstākais piesārņojums tiek reģistrēts ielās ar intensīvu satik-
smi, kam seko siltumenerģētikas uzņēmumi un privātmāju apkures katli. Piesārņojuma 
izkliedi lielā mērā ietekmē meteoroloģiskie apstākļi – vējš un nokrišņu daudzums. 
Lietainās un vējainās dienās putekļu pilsētas gaisā ir mazāk kā bezvēja un sausās 
dienās. 2019.gadā NO2 gada vidējā koncentrācija bija izteikti zemāka kā 2018.gadā un 
nepārsniedza gada robežlielumu (40 µg/m3). Iespējams, ka tas saistāms ar vējaino un 
lietaino laiku, kāds bija raksturīgs 2019.gadam. Vienlaikus jāatzīmē, ka Maskavas ielā 
palielinājās slāpekļa dioksīda koncentrācijas, ko varētu skaidrot ar Krasta ielas satik-
smes intensitātes pieaugumu (15.1.attēls).

15.1.attēls

NO2 gada vidējā koncentrācija monitoringa stacijās, μg/m3:

Avots: RD MVD

Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
RV15 sasniegšanai noteikti 6 uzdevumi, kuru ietvaros 2019.gadā Programmas Rīcības 
plānā tika plānots īstenot 42 pasākumus/aktivitātes (15.2.attēls). Darbības atzīmētas 
34 aktivitāšu ietvaros, savukārt 8 plānoto pasākumu ietvaros darbība nenotika. Plašā-
ka informācija par minēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros veiktajām darbībām pie-
ejama 2.pielikumā. 
Programmas Investīciju plānā 2019.gadam iekļauti 16 projekti, no kuriem tikai 6 pro-
jekti bija ieviešanā, savukārt 10 projekti jeb 62,5% netika īstenoti, jo netika piešķirts 
finansējums (15.3.attēls). Veiktās aktivitātes projektu ietvaros skat. 3.pielikumā.

15.2.attēls

Rīcības plāna RV15 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

15.3.attēls

Investīciju plāna RV15 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD
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Darbības Rīgas apkaimēs
Pārskata gadā dabas un apstādījumu teritoriju nodrošināšanas jomā tika sakopti 
aizsargājami koki Āgenskalnā (Robīnija baltā, papele), Bieriņos (zemā goba), Imantā 
(vītols), Juglā (baltā robīnija), Mežaparkā (2 ozoli), Mīlgrāvī (Mandžurijas riekstkoks), 
Pļavniekos (zeltzaru vītols), Purvciemā (blīgzna, vītols), Sužos (ozols), Ziepniekalnā 
(Pensilvānijas osis), Zolitūdē (vītols). Sakopti koku vainagi Āgneskalnā – Bezdelīgu ielā, 
Centrā – Alberta ielā, Grīziņkalnā – Vārnu ielā, Imantā – Anniņmuižas bulvārī un Ko-
operatīva ielā, Torņkalnā – Mūkusalas ielā, Vecāķos – Puikules ielā. Centrā – Skolas 
ielā uzlikti stumbru un sakņu aizsargrežģi liepām. 
Atjaunoti ielu stādījumi Āgenskalnā – E.Smiļģa ielā, Avotos – Ģertrūdes ielā, Centrā 
– Kr.Valdemāra, Tērbatas, Skolas ielā, Ģertrūdes ielā, Dzirciemā – Durbes un Kliņģeru 
ielās, Pētersalā-Andrejsalā – Hanzas ielā, Teikā – Brīvības gatvē. 
Veikta ĪADT labiekārtojuma uzturēšana un atjaunošana, niedru un pļavu pļaušana, 
invazīvo sugu un krūmu ierobežošana tādās apkaimēs kā Buļļos, Daugavgrīvā, Jaun-
ciemā, Mangaļsalā, Sužos, Trīsciemā, Vecdaugavā. Mikrolieguma uzturēšana – pļavas 
pļaušana un krūmu ierobežošana Spilvē. Veikta Sosnovska latvāņa izplatības ierobe-
žošana Bukultos, Dārziņos, Dreiliņos, Katlakalnā, Ķengaragā, Rumbulā, Skanstē, Torņa-
kalnā, Ziepniekkalnā, Zolitūdē. Veikta Mārupītes krastu stiprināšana Arkādijas parkā 
Torņkalnā, celiņu seguma atjaunošana Candera ielas skvērā Šampēterī, Kanālmalas 
apstādījumos Centrā un Jaunatnes dārzā Āgenskalnā (15.4.attēls).
2019.gadā Pārdaugavas gaisa monitoringa stacijā Kantora-Slampes ielu krustojumā 
blakus jau esošajam smalko putekļu PM2.5 mēraparātam uzstādīts PM10 mēraparāts, 
lai pilnīgāk analizētu privātmāju apkures radīto gaisa piesārņojumu Rīgā.
Pašvaldības atbalsta programmas ietvaros (50% līdzfinansējums) tika veikti remont-
darbi energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu mājās Āgenskalnā – 3 objek-
tos, Bolderājā – 4, Brasā – 6, Centrā – 5, Čiekurkalnā – 3, Dzirciemā – 2, Iļģuciemā – 2, 
Imantā – 4, Juglā – 1, Ķengaragā – 8, Maskavas forštatē – 3, Purvciemā – 4, Skanstē – 5, 
Vecmīlgrāvī – 5, Ziepniekkalnā – 4 un Zolitūdē – 2 objektos (15.5.attēls).

15.4.attēls

Avots: RD PAD
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15.5.attēls

Avots: RD PAD

Budžets 
2019.gadā vides aizsardzībai no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem 
izlietoti EUR 3 171,2 tūkst., kas ir par EUR 844,6 tūkst. jeb 21,04% mazāk kā 2018.gadā. 

Nozares eksperta viedoklis
Helēna Gūtmane, SIA “ALPS ainavu darbnīca” valdes locekle, Latvijas Ainavu 
arhitektu asociācijas valdes priekšsēdētāja
Rīgas pašvaldība pievērsās publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošanai pēdējo 10 gadu 
laikā, taču nedarīja to stratēģiski, t.i., bez iedzīvotāju līdzdalības, kā arī lēmumi tika 
pieņemti balstoties uz nesaskaņotām departamentu un politiķu iniciatīvām. Pa šo 
laiku pilsētas ārtelpai, īpaši publiskajai, strauji pazeminājusies kvalitāte labiekārto-
juma nolietošanas un apstādījumu kvalitātes pazemināšanas dēļ. Vienlaicīgi pieauga 
sabiedrības interese par publisko ārtelpu, izveidojās vairākas NVO, kuras sāka kritizēt 
pašvaldību par nepilnībām šajā jomā. Kļuva aktīvas vairāku apkaimju iedzīvotāju bied-
rības, kā arī sāka darboties pašvaldībai kritiski noskaņota biedrība “Pilsēta cilvēkiem”, 
kā rezultātā jūtama profesionālo NVO ietekme uz viedokļu veidošanu par publisko 
ārtelpu. Liela daļa kritikas saistīta ar ielu apstādījumiem un pagalmu labiekārtoša-
nu. Tāpat iedzīvotāji un arī speciālisti norāda uz nesaskaņotu departamentu rīcību 
vides kvalitātes uzlabošanā, projektu īstenošanas koordinācijas trūkumu, prioritāšu 
nospraušanas voluntāro raksturu, apsaimniekošanas sadrumstaloto sistēmu, nepilnī-
bām normatīvajā ietvarā, konfliktiem starp inženierkomunikācijām un apstādījumiem, 
labiekārtojumu, sadrumstalotu un necaurspīdīgu telpisko transformāciju pārvaldības 
sistēmu.
Rīgā jāizveido stratēģiska pieeja publiskajai ārtelpai, mūsdienu vajadzībām pielāgota, 
līdzdalībā balstīta starpdepartamentu telpisko transformāciju pārvaldības sistēma, 
jāīsteno subsidiaritātes princips, kas nozīmē pašvaldības atbildību pārdeleģēšana sa-
darbības partneriem, piemēram, apkaimju biedrībām, NVO, kuras specializējas pilsēt-
vidē (piemēram, Urban Institute, Free Riga, Pilsēta cilvēkiem). Nepieciešama dažāda 
viedā ārtelpas projektu, ieskaitot ielas un pagalmus, efektīva koordinācija un vadība. 
Ārtelpas struktūras elementu līmenī nepieciešams pievērst īpašu uzmanību ielu ap-
stādījumiem, jo tieši šis segments pašlaik ir kritiskā stāvoklī un vienlaicīgi tas ir arī 
rīks, kā uzlabot vides kvalitāti, samazināt gaisa piesārņojumu, trokšņu līmeni un kar-
stuma salas, palielināt vides pievilcību un bioloģisko daudzveidību. Nepieciešams ie-
kļaut ielu zaļās infrastruktūras atjaunošanu prioritārajās rīcībās.
Apsaimniekošanas un uzturēšanas līmenī nepieciešams konsolidēt ar to saistītas dar-
bības, nodrošinot visu ārtelpas struktūras elementu (ielu, pagalmu, parku) kvalitatīvu 
apsaimniekošanu.
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PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
Rīgas pilsētas ekonomikas attīstības galvenais mērķis ir tādu attīstības politikas pasākumu izvēle, kas veicinātu augsta nodarbinātības līmeņa 
sasniegšanu, ilgtspējīgu saimniecisko izaugsmi un cenu stabilitāti, tādējādi radot materiālo pamatu iedzīvotāju un pilsētas labklājības pieaugumam.

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z Inovāciju motivācijas programmas85 ietvaros, 2019. gadā:

 ― 12. un 13.aprīlī norisinājās LIAA rīkotā starptautiskā Tehnoloģiju konference 
“Deep Tech Atelier”, kas ir ikgadēja praktiska platforma zinātnisko jaunuzņē-
mumu radīšanas, zinātnes komercializācijas rosināšanai un attīstības veicinā-
šanai. Konference pulcēja 650 dalībniekus no 25 pasaules valstīm;

 ― sadarbībā ar RTU Rīgas Biznesa skolu tika turpināta “Mini-MBA inovāciju vadī-
bā” – biznesa apmācību programma komersantiem inovācijas vadības spēju 
uzlabošanai un uzņēmumu izaugsmes paātrināšanai. Programmas sniegto at-
balstu saņēma 40 komersanti;

 ― sadarbībā ar “Junior Achievement Latvia” nodrošināti apjomīgi uzņēmējdar-
bības izglītības veicināšanas pasākumi Latvijas skolēniem, studentiem un pe-
dagogiem;

 ― 31.oktobrī Ķīpsalas izstāžu hallē norisinājās lielākā Latvijas skolēnu, jauniešu 
un skolotāju uzņēmējdarbības konference “Uzdrīksties uzvarēt”, kurā pieda-
lījās ~5 700 dalībnieku;

 ― martā norisinājās uzņēmumu pasākums “CITS BAZĀRS”, kas pulcēja rekordlielu 
Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu skaitu – 270, savukārt decembrī “CITS BA-
ZĀRS ziemā”, arī pulcējot 270 skolēnu mācību uzņēmumus;

 ― jau vienpadsmito reizi tika organizēts konkurss “Ideju kauss”, kas sniedz jau-
nu biznesa ideju autoriem profesionālas apmācības, sekmē vērtīgu kontaktu 
ieguvi biznesa tālākai attīstībai un dod iespēju saņemt pirmo kapitālu savas 
idejas realizācijai. Kopumā konkursam tika iesniegtas 227 idejas no 417 dalībnie-
kiem. No 12 finālistu komandām žūrija noteica 3 laureātus.86

85  LIAA un CFLA 2016.gada 14.novembrī ir parakstījuši vienošanos Nr.1.2.2.2./16/I/001 par projekta 
“Inovāciju motivācijas programma” īstenošanu līdz 2023.gada 31.decembrim, kuras mērķis ir informēt 
un iedrošināt sabiedrību uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību. Plānotie projekta kopējie izdevumi EUR 5 
303 932 apmērā.

86  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2019.gada publiskais pārskats 

 z Sadarbības memoranda87 par starptautisko biznesa pakalpojumu centru (turpmāk 
– SBPC) attīstību Rīgā ietvaros, 2019.gadā Rīgas pašvaldība pārstāvēja, populari-
zēja un nodarbojās ar investoru piesaisti divās starptautiska mēroga konferencēs: 
 ― “CEE shared services & outsourcing awards 2019” (Varšava, Polija), kur patei-

coties produktīvai darba grupas pārstāvju sadarbībai un vietējo sektora pār-
stāvju iesaistei, Rīga ieguva balvu nominācijā “Gada uzlecošā pilsēta”, kas pa-
rādīja to, ka uzņēmējdarbības vide un starpinstitūciju koordinētā sadarbība ar 
sektora uzņēmumiem tiek novērtēta arī starptautisku ekspertu līmenī. Papildus 
tam balvas šogad ieguva arī divi Rīgas SBPC – Cognizant ieguva balvu nomināci-
jā “Gada digitālo pakalpojumu uzņēmums” un Circle K ieguva balvu nominācijā 
“Gada SBPC Baltijā”;

 ― “Deloitte Shared Services Conference 2019” (Dublina, Īrija), kur Rīga tika pre-
zentēta gan Magnetic Latvia stendā, gan arī plašāk pasākuma norises vietā. 

 z Rīgas pilsētas pašvaldība 2019.gadā piedalījās dažādās darba grupās un forumos, 
lai popularizētu pilsētu un piesaistītu investorus:
 ― Eiropā nozīmīgākajā nekustamā īpašuma un investīciju izstādē – forumā “MI-

PIM 2019”, kurā sadarbībā ar 15 partneriem izveidota saistoša platforma pilsē-
tas partneriem un potenciālajiem investoriem, par galveno vadmotīvu izraugo-
ties 5G tehnoloģiju attīstību un viedo ideju pozicionēšanu pilsētā;

 ― Eurocities jeb Eiropas metropoļu sadarbības tīkla Ekonomikas forumos, kuros 
notika aktīvas diskusijas par aktualitātēm pilsētu zīmolvedību, inovācijām, ma-
zajiem un vidējiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbību;

 ― LR EM vadītajā Viedpilsētu līderu darba grupā, kurā līdzdarbojās gan partneri 
no privātā sektora (LMT, Accenture, u.c.), gan publiskā sektora (LR EM, LIAA u.c.) 
un kura ir aktīvi iesaistīta Nacionālās industriālās politikas 2021.-2027.gadam 
izstrādē;

 ― Startup ekosistēmas darba grupā, kurā tika risināti aktuālie izaicinājumi, kā arī 
diskutēts par iespējamiem sadarbības un atbalsta mehānismiem, kā arī gaidā-
majiem lielākajiem pasākumiem.

87  2018.gadā tika parakstīts sadarbības memorands par starptautisko biznesa pakalpojumu centru 
attīstību Rīgā, kas paredz mērķtiecīgu valsts institūciju, galvaspilsētas un privātā sektora sadarbību 
starptautisko biznesa pakalpojumu centru sektora attīstībā, izaugsmē un jaunu darba vietu izveidē.

http://www.rdpad.lv/paraksta-sadarbibas-memorandu-par-starptautisko-biznesa-pakalpojumu-centru-attistibu-riga/
http://www.rdpad.lv/paraksta-sadarbibas-memorandu-par-starptautisko-biznesa-pakalpojumu-centru-attistibu-riga/
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 z 2019.gadā Rīgas pašvaldība pārvaldīja trīs uzņēmējdarbības atbalsta programmas:
 ― uzsāka sadarbību ar biedrību “CONNECT Latvija”, īstenojot uzņēmējdarbības 

atbalsta programmu “Rīgas jauno uzņēmēju apmācība Kembridžā”, kurā in-
tensīvu biznesa apmācību programmu Rīgā apguva vairāk nekā 50 topošie uz-
ņēmēji un 25 no tiem ieguva tiesības un iespējas 2020.gada sākumā paplašināt 
savu kontaktu loku un zināšanas Kembridžas augstākajās mācību iestādēs un 
biznesa atbalsta iestādēs; 

 ― turpināja īstenot 2018.gadā izveidoto atbalsta programmu agrīnā stadijā eso-
šo biznesa ideju attīstībai – “Rīgas drosmes grants”, atvēlot EUR 50 000 finan-
sējumu. Katrs Rīgas drosmes granta konkursa uzvarētājs saņēma EUR 2 000 
biznesa idejas attīstībai un bezmaksas konsultatīvos pakalpojumus vienā no 
7 Rīgas augstskolu biznesa inkubatoriem. 2019.gadā tika atbalstīti 23 laureāti;

 ― pilnveidoja RD grantu programmas “Atspēriens” konkursu administrēšanu un 
organizēšanu – programma fokusējās tikai uz tehnoloģiski īstenojamām, vie-
dām un pilsētvidē realizējamām biznesa idejām, kas atvieglo vai uzlabo dzīves 
apstākļus Rīgā. Papildus tam tika izmainīta vērtēšanas kārtība, padarot vērtē-
šanas procesu publisku un piesaistot vērtēšanā publiski zināmus ekspertus. 
Tāpat arī tika palielināts maksimālais granta apjoms vienam dalībniekam līdz 
EUR 25 000. Kopējais grantu apjoms bija EUR 75 000 un konkursā atbalstu saņē-
ma 3 labākie pretendenti.

Rezultatīvo rādītāju analīze
PRV16 ietvaros noteikti 11 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

 6 rādītājiem pozitīva tendence
 1 rādītājam negatīva tendence
 4 rādītāji bez būtiskām izmaiņām

Kopumā 4 no 11 analizētajiem rādītājiem ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā plā-
notās vērtības (visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā). 
Vērtējot būtiskākās izmaiņas rezultatīvajos rādītājos, jāatzīmē, ka kredītreitinga aģen-
tūra “Standard & Poor’s”, izvērtējot Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta un finanšu 
situāciju, 2019.gadā paaugstināja Rīgas pilsētai piešķirto reitingu uz “A-/Stable/A-2“ 
līmeni. Tas ir augstākais reitinga vērtējums, ko šī aģentūra piešķīrusi Rīgas pilsētai 22 
gadu laikā – kopš šī aģentūra vērtē pilsētas finanšu un budžeta situāciju. 
Pēdējos četrus gadus pēc kārtas Rīgas uzņēmumu pamatkapitāliem piesaistīto ār-
valstu ieguldījumu apjoms samazinājies. 2019.gada beigās Rīgā reģistrēto uzņēmumu 
pamatkapitālos ārvalstnieki bija ieguldījuši EUR 5 327 milj., salīdzinot ar 2015.gada bei-
gām kritums ir par EUR 462,7 milj. (16.1.attēls). Vienlaikus jāatzīmē, ka Rīgas uzņēmumi 
piesaistījuši vairāk nekā 75% no kopējā ārvalstu ieguldījuma Latvijas uzņēmumu pa-
matkapitālos. Nozīmīgu pienesumu ārvalstu ieguldījumu uzkrājumā Rīgas uzņēmumu 

pamatkapitālos devis Britu Virdžīnu salās reģistrētais Lowerline International Limi-
ted, kura ieguldījums SIA“JOOM” pamatkapitālā palielināts līdz 81,53 milj. EUR. un vācu 
CE-Beteiligungs-GmbH ieguldījums SIA “Lidl Latvija”, kura ieguldījumu apjoms 2019.
gada laikā palielināts par EUR 71 milj. Kopumā visapjomīgākie ieguldījumi tika reģis-
trēti finanšu un apdrošināšanas darbību sektorā un operācijās ar NĪ.88

16.1.attēls

Ārvalstu tiešās investīcijas Rīgā, milj. EUR

5517,8 5780,9 5789,7 5635,8 5625,6 5472,5 5327
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vērtība
2020

Avots: Lursoft

Analizējot vidējās algas izmaiņas, mēneša vidējā bruto darba samaksa pieaugusi par 
6,8% jeb EUR 77, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Privātajā sektorā samaksa auga strau-
jāk – attiecīgi par 7,1%, sasniedzot EUR 1 174, savukārt sabiedriskajā sektorā par 6,4% 
un sasniedza EUR 1 268. Atalgojuma kāpumu galvenokārt veicināja augošais kvalificēta 
darbaspēka trūkums (16.2.attēls).

88  http://blog.lursoft.lv/, 15.01.2020.

http://blog.lursoft.lv/2019/01/10/dienas-bizness-tris-gadu-laika-izgaisis-pusmiljards-eiro/
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16.2.attēls

Rīgā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa un 
reģistrētais bezdarba līmenis
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vērtība 2020

Rīgā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa, bruto EUR

Reģistrētais bezdarba līmenis gada beigās, %
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Avots: CSP, NVA

Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam PRV16 ietvaros tika norādīti 14 pasākumi un 
aktivitātes, ko RD iestādes un struktūrvienības plānoja īstenot. No tiem pārskata gadā 
13 aktivitātes bija īstenošanas procesā, turpretī 1 pasākuma ietvaros darbība nenoti-
ka (16.3.attēls). Detalizētāku informāciju par minēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros 
veiktajām darbībām skat. 2.pielikumā.

16.3.attēls

Rīcības plāna RV16 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Savukārt Programmas Investīciju plānā 2019.gadam tika iekļauts 1 projekts – “Skans-
tes teritorijas revitalizācija”, kura ietvaros turpinājās darbs pie būvprojekta 2.kārtas 
izstrādes. Detalizētāku informāciju skat. 3.pielikumā.

Nozares eksperta viedoklis
Zane Vārpiņa, Dr.demogr., Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētā profesore
ĀTI Latvijā 2019.gadā ir nedaudz pieaugušas, bet Rīgā tās ir samazinājušās. Arī pasaulē 
ĀTI līmenis 2019.gadā samazinājās, bet Baltijas kontekstā Latvija (un Rīga) ir piesais-
tījusi vismazāk ĀTI gan kopsummā, gan arī attiecībā pret vienu iedzīvotāju. Ārvalstu 
investoru padome atkārtoti pēdējos gados norāda, ka darbaspēka trūkums un demo-
grāfiskā lejupslīde ir galvenie ĀTI bremzētāji Latvijā, tātad arī Rīgā.
Saistībā ar ĀTI jāvērtē arī bezdarba līmenis. 2019.gadā Rīgā tas bija 3,3%, kas ir ļoti 
zems un zemāks par dabisko bezdarba līmeni (natural rate of unemployment)89, t.sk., 
zemāks arī par mērķa rādītājā noteikto 5%. Šādos darba tirgus apstākļos uzņēmumiem 
ir grūti operēt, jo ir sarežģīti atrast darbiniekus, kā arī tas rada spiedienu uz darba 
algas paaugstināšanu. Savukārt strādājošo vidējā darba samaksa 2019.gadā pieau-
ga par 7%, taču šī attīstība jāvērtē uzmanīgi un skatāma darbaspēka produktivitātes 
kontekstā. Kopējā Latvijas statistika liecina, ka pēdējos gados algas augušas straujāk 
nekā produktivitāte, kas norāda, ka tendence nav ilgstpējīga, jo ierobežo eksportējošo 
nozaru konkurētspēju un attīstību90. 
2019.gadā Rīgas pašvaldība veikusi aktīvas darbības inovāciju programmas ietvaros, 
kā arī bijusi aktīva investoru piesaistē un darbojās vairākas uzņēmēju atbalsta prog-
rammās. Šīs ir viennozīmīgi augstu vērtējamas darbības, kuru rezultāti būs redzami 
ilgtermiņā. 
Kā uzņēmējdarbības vides attīstības galvenā problēma minama darbaspēka trūkums, 
attiecīgi, rekomendējams pievērst uzmanību un pūles darba tirgus attīstībai, īpaši 
darbaspēka izglītošanai – mūžizglītībai. Latvijas iedzīvotāju dalība pieaugušo izglītībā 
ir tikai 12-13% (salīdzinājumam – Skandināvijā 30-40%), tātad darbaspēka prasmes no-
veco un netiek savlaicīgi atjaunotas. Pašvaldībai būtu jāizmanto visi instrumenti, lai 
palielinātu dalību mūžizglītībā, t.sk., ekonomiskie stimuli uzņēmējiem, ES struktūrfon-
du piesaistīšana. Pārskatā ir norādīta augstā uzņēmēju interese mācīties. 
Rekomendējams risināt uzņēmēju atbalsta fragmentācijas jautājumu, kas stimulēs uz-
ņēmumu aktivitāti un, domājams, pāreju uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu.
Izvērtēt iespējas atbalsta programmām ar uzsvaru uz zinātnes un inovāciju at-
tīstību un sadarbības veicināšanu starp komersantiem un pētniecības iestādēm. 

89 Skat. Krasnopjorovs (2015) https://www.makroekonomika.lv/sites/default/files/dm_2_
krasnopjorovs_2015_lv.pdf 

90 Jānis Hermanis, LDDK finanšu un nodokļu eksperts, 2019. g. 18.oktobris, https://arodbiedribas.lv/wp-
content/uploads/2019/12/Jāņa_Hermaņa_prezentācija_18102019.pdf 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_ergaed&lang=en
https://www.makroekonomika.lv/sites/default/files/dm_2_krasnopjorovs_2015_lv.pdf
https://www.makroekonomika.lv/sites/default/files/dm_2_krasnopjorovs_2015_lv.pdf
https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/12/J<0101><0146>a_Herma<0146>a_prezent<0101>cija_18102019.pdf
https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/12/J<0101><0146>a_Herma<0146>a_prezent<0101>cija_18102019.pdf
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Rīgā atrodas visas lielākas pētniecības iestādes Latvijā, šo situāciju var izmantot 
inovāciju veicināšanai un arī tehnoloģiju attīstībai, kas, savukārt, stimulēs aug-
stas pievienotās vērtības nozaru attīstību.

Nozares eksperta viedoklis 
Līna Dimitrijeva, SIA “Reģionālie projekti” valdes priekšsēdētāja 
Kā būtiskākā negatīvā tendence (pēdējos 5 gados) jāatzīmē ārvalstu tiešu investīciju 
apjoma samazināšanās. Tas liecina par Rīgas konkurētspējas vājināšanos gan starp-
tautiski, gan Latvijas mērogā, novērojot pieaugošu tendenci dažādus ražošanas un 
pakalpojumu objektus, industriālos parkus attīstīt Pierīgā, pamatā apgūstot jaunas 
teritorijas, nevis revitalizējot esošas industriālās un degradētās teritorijas. 
Pozitīvi vērtējama pārskata gada eksperimentāla ideja autosatiksmei slēgt ielas Rīgas 
centrā, atvēlot tās gājējiem un velobraucējiem, tādējādi atdzīvinot pilsētvidi un arī 
uzņēmējdarbību atsevišķās teritorijās. Pilsētvides eksperimenti būtu īstenojami arī 
turpmāk, lai īsā laika periodā testētu un izvērtētu ieguvumus, kā arī piedāvātu inova-
tīvus risinājumus. Vienlaicīgi būtu nepieciešama datos balstīta analīze, iedzīvotāju un 
uzņēmēju viedokļa noskaidrošana, lai pieņemtu turpmākos lēmumus. 
Starptautiskā mērogā nepieciešams stiprināt Rīgas konkurētspēju, aizvien atbalstot 
jaunu dažādu segmentu biroju būvniecību, revitalizējot degradētās teritorijas un no-
drošinot esošo neizmantoto industriālo teritoriju attīstību, pašvaldībai aktīvi piedalo-
ties ne tikai infrastruktūras sakārtošanā, bet arī veicinot dažkārt sarežģīto nekustamo 
īpašumu struktūras un īpašumtiesību sakārtošanu.
Nepieciešams izvērtēt iespējas samazināt dažādu investoriem vajadzīgās teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procedūras un ilgumu, kā arī koordinēti 
vadīt procesus nozīmīgu industriālu, komerciālu vai mājokļu attīstības teritoriju plā-
nošanā, līdzsvarojot dažādu pušu intereses. 
Uzņēmējdarbības vides attīstība lielā mērā atkarīga no pārvaldības procesiem, tādē-
jādi Rīgas attīstības programmā 2021.-2027. gadam ieteicams iekļaut aktivitātes, kas 
stiprina pašvaldības, uzņēmēju un investoru sadarbību un mazina administratīvo slo-
gu. Kā piemērs minama Ekonomikas ministrijas organizētā aktivitāte “Ierēdnis ēno 
uzņēmēju”, kuras ideju var izmantot arī pašvaldības darbā, nodrošinot pašvaldības 
darbiniekiem gūt jaunu pieredzi, novērtēt esošos normatīvos regulējumus (saistošos 
noteikumus) un procesus, tādējādi nodrošinot praktiskas pieredzes apmaiņu starp 
publisko un privāto sektoru.
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RV17 Augoša daudzprofilu osta
Rīgas osta pilsētai un visai Latvijai ir svarīgs transporta infrastruktūras elements gan attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem, gan kravu transportēšanu. 
Rīgas ostas uzņēmumi, kas galvenokārt saistīti ar transporta nozari, veido nozīmīgu daļu pilsētas ekonomikā. Rīgas brīvosta ir īpaša valsts atbalsta 
teritorija ar atvieglotiem nodokļu nosacījumiem. 

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z Pārskata gada 11.martā noslēdzies projekts “Infrastruktūras attīstība Krievu salā 

ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”, kas ir lielākais investīciju un 
infrastruktūras attīstības projekts Rīgas ostas vēsturē. Līdz ar projekta realizā-
ciju visas ogļu kravas, kas ienāk Rīgas ostā, tiek piegādātas tieši uz Krievu salas 
termināļiem un izkrautas jaunajos kravu laukumos. Rīgas brīvostā uzstādītas arī 
divas mūsdienīgas iekārtas gaisa kvalitātes novērošanai jauno termināļu tuvumā – 
Krievu salā un Bolderājā. Savukārt jaunāko kraušanas tehnoloģiju izmantošana un 
vairāk nekā 2 km garais un 23 m augstais izbūvētais vēja žogs kalpo kā aizsargs, un 
neļauj ogļu putekļiem nonākt apkārtējā vidē. 

 z Pēc lokālpānojuma Kundziņsalai un teritorijai starp Sarkandaugavas atteci, Deg-
vielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu apstiprināšanas, 2019.gada decembrī at-
klāta konkursa “Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecība” re-
zultātā noslēgts līgums par satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu 
būvprojekta izstrādi un būvniecību.

 z Rīgas brīvostas infrastruktūras attīstības un kopējās konkurētspējas paaugstinā-
šanas ietvaros, pārskata gadā ostas uzņēmumi veikuši stratēģiski nozīmīgus pasā-
kumus un investīcijas: 
 ― uzņēmums SIA “Rīgas Universālais Termināls” sāka uzņemt kuģus pie padziļi-

nātās un pagarinātās piestātnes, kuras izbūvē ieguldīja EUR 5 milj.;
 ― veidojot Rīgu par būtisku e-komercijas preču tranzīta mezglu Baltijas reģionā, 

Rīgas ostā darbu uzsācis Ķīnas – Latvijas e-komercijas centrs; 
 ― attīstot nākotnes tehnoloģijas, sadarbībā ar LMT, Rīgas ostā veikti autonomie 

drona izmēģinājuma lidojumi vides monitoringam, izmantojot piektās paau-
dzes mobilā interneta tīklu, kļūstot starp 5G tehnoloģiju aizsācējiem.91

 z Sadarbojoties ar biedrību “Kundziņsala”, notiek būvniecības darbi Kundziņsalas 
dzīvojamā rajona nosusināšanas projekta realizācijai. Projekta ietvaros tiks izvei-
dota meliorācijas sistēma gruntsūdens līmeņa pazemināšanai un izbūvēta sūkņu 
stacija, kas nodrošinās ūdeņu atsūknēšanu no apdzīvotajām teritorijām. 

 z Pārskata gadā veikti abu Rīgas ostas ieejas molu – Austrumu un Rietumu molu 
remontdarbi. Uz Rietumu mola pabeigts pēdējais betonēšanas posms, savukārt 

91  www.rop.lv, 23.12.2019.

uz Austrumu mola veikta bojāto betona plākšņu nomaiņa, betonēšana un mola 
slīpuma nostiprināšana, lai novērstu izskalojumus. Turpināti arī galvenā kuģa ceļa 
vēsturiskā krasta stiprinājuma jeb FG dambja pārbūves darbi, kas atrodas Rīgas 
brīvostas teritorijā, Daugavas kreisajā krastā pie Ķīpsalas un stiepjas 1,51 km ga-
rumā. 

 z Pēc iedzīvotāju iniciatīvas un sadarbojoties ar apkaimju iedzīvotājiem, RBP vei-
ca ostas teritorijas labiekārtošanas darbus: Kundziņsalā izbūvēja minifutbola, 
pludmales volejbola un strītbola laukumus, kā arī izveidoja celiņu ar betona bruģa 
segumu, uzstādīja soliņus un atkritumu urnas. Savukārt Mangaļsalā sadarbībā ar 
jahtklubu “Auda” ierīkoja pludmales volejbola un strītbola laukumus, izbūvēja lau-
kumus autotransporta un piekabju novietnei, kā arī uzstādīja soliņus un atkritumu 
urnas.

Rezultatīvo rādītāju analīze
RV17 ietvaros noteikti 5 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

 3 rādītājiem negatīva tendence
 2 rādītāji bez būtiskām izmaiņām 

Neskatoties uz rādītāju negatīvo tendenci pārskata gadā, 3 no 5 rādītājiem ir sasnie-
guši vai pārsnieguši 2020.gadā plānotās vērtības (rādītāju novērtējumu skat. 1.pieli-
kumā). 
Kaut arī 2019.gadā (32,8 milj.t) attiecībā pret 2018.gadu (36,4 milj.t) Rīgas ostā vērojams 
kravu apgrozījuma kritums par 9,9%, tā joprojām ir līderis Latvijas ostu darbībā – ap-
kalpoti gandrīz 62% no visa Latvijas ostu kravu apjoma. (17.1.attēls).

http://www.rop.lv
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17.1.attēls

Kravu apgrozījums Rīgas ostā un tā īpatsvars  
Latvijas lielo ostu kravas apgrozījumā
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Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
RV17 sasniegšanai noteikti 5 uzdevumi, kuru ietvaros 2019.gadā Programmas Rīcības 
plānā tika plānots īstenot 9 pasākumus/aktivitātes (17.2.attēls). Darbības atzīmētas 7 
aktivitāšu ietvaros (plašāka informācija pieejama 2.pielikumā). 

17.2.attēls

Rīcības plāna RV17 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Programmas Investīciju plānā 2019.gadam iekļauts 1 projekts – Satiksmes pārvads no 
Tvaika ielas uz Kundziņsalu. Veiktās aktivitātes projekta ietvaros skat. 3.pielikumā.

Nozares eksperta viedoklis
Zane Vārpiņa, Dr.demogr., Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētā profesore
Ostas izaugsme tiešā veidā būs saistīta ar Baltijas reģiona preču eksporta attīstī-
bu. Latvijai (un Baltijai) orientējoties uz augstas pievienotās vērtības preču un pa-
kalpojumu ražošanu, nav paredzams eksporta apjoma tonnās nozīmīgs pieaugums. 
Vienlaicīgi, ekonomikām pārorientējoties uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
akmeņogļu un naftas apjomi nākotnē samazināsies, vēl vairāk samazinot ostu kravu 
apgrozījumu.
Meklējami jauni ostas attīstības un tranzīta ceļu virzieni, jo nav paredzams, ka līdzši-
nējās kravas plūsmas no Krievijas jebkad atjaunosies, tieši pretēji – tās draud izsīkt 
pavisam. 
Būtu veicināma ātrāka Tvaika ielas – Kundziņsalas satiksmes pārvada projekta īste-
nošana, tādējādi atslogojot Rīgas centru no kravas automašīnām un uzlabojot ostai 
piekļauto teritoriju attīstību loģistikas centru vajadzībām. 
Lielāka uzmanība būtu pievēršama pasažieru ostas attīstībai – terminālam, pakalpo-
jumiem, sasniedzamībai no vecpilsētas. 
Meklēt iespējas paplašināt regulāro pasažieru kuģu satiksmi, papildus satiksmei ar 
Stokholmu, attīstīt citus galamērķus, piemēram, Vācijā, Dānijā, Somijā.
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RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums
RV galvenais mērķis ir veicināt tūrisma attīstību pilsētā, dažādojot tūrisma piedāvājumu. Pašvaldības uzdevums RV ietvaros ir gan veicināt 
uzņēmējdarbību, gan popularizēt tūrisma iespējas savā teritorijā. 

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z 21.08.2019. RD parakstīja sadarbības memorandu ar Latvijas Viesnīcu un resto-

rānu asociāciju, Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju un biedrību 
“Latvijas Kongresu birojs”, kura mērķis ir iesaistīt tūrisma un viesmīlības nozares 
organizācijas lēmumu pieņemšanā par Rīgas kā tūrisma galamērķa attīstību un tās 
popularizēšanu.92

 z 2019.gadā Rīgas pilsētas tūrisma zīmola “LIVE RIGA” īsfilmu sērija “Rīga rīdzinieka 
acīm” jeb “Insider’sguide to Riga”, kas tiek izmantota Rīgas atpazīstamības veido-
šanai ārzemēs, Austrijas galvaspilsētā Vīnē saņēma visaugstāko atzinību – pasau-
les labākās filmas apbalvojumu “Grand Prix CIFFT 2019”, ko pasniedza Starptau-
tiskā Tūrisma filmu festivālu komiteja.93

 z 2019.gada rudenī foruma “BalticBrand Forum 2019” noslēgumā notikušajā Baltijas 
mēroga ietekmīgāko zīmolu apbalvošanas ceremonijā Rīga atzīta par vienu no Lat-
vijas mīlētākajām pilsētām. Uzvarētājs noteikts, balstoties uz respondentu bal-
sojuma rezultātiem, atbildot uz jautājumu: “Cik lielā mērā jūs izvēlētos konkrētu 
pilsētu ceļošanai un brīvā laika pavadīšanai?”.94

 z 2019.gadā Rīgas pilsētas pašvaldības organizētajā starptautiskajā tūrisma filmu 
festivālā “Tourfilm Riga 2019” kopumā tika iesūtītas 500 tūrisma īsfilmas no 46 
valstīm. Starptautiskās žūrijas vērtēšanai tika atlasītas 173 filmas no ASV, Kanādas, 
Austrālijas, Irānas, Indijas un Eiropas valstīm. Festivāla labākās tūrisma filmas in-
teresentiem tika rādītas bezmaksas seansos kinoteātrī “Splendid Palace”.95

 z Sniedzot atbalstu darījuma tūrisma attīstībai, RTAB un LIAA sadarbībā ar aģentūru 
“PeC-Kommunikation” 2019.gada aprīlī Rīgā uzņēma lielāko specializēto darījumu 
tūrisma profesionāļu grupu no vāciski runājošajām valstīm. Rīgā notiekošajā kon-
taktbiržā “MICE PEAK 2019” piedalījās 61 kompānijas pārstāvis no Vācijas, Aus-
trijas un Šveices, kā arī 8 Latvijas darījumu un tūrisma nozares firmu pārstāvji.96

 z Lai popularizētu Rīgas pilsētu, tās kulinārās tradīcijas un vietējos produktus, Rīgas 
pilsēta piedalījās sekojošajos pasākumos:

92 https://pasvaldiba.riga.lv, 21.08.2019.
93 https://pasvaldiba.riga.lv, 13.11.2019.
94 https://pasvaldiba.riga.lv, 04.10.2019. 
95 https://pasvaldiba.riga.lv, 10.05.2019.
96 https://pasvaldiba.riga.lv, 04.04.2019. 

 ― pasaules lielākajā gastronomijas un viesmīlības nozares festivālā “SIRHA”, 
kas 2019.gada janvārī notika Francijas pilsētā Lionā, apmeklētāji un nozares 
profesionāļi tika iepazīstināti ar Rīgas kulināro mantojumu. Rīgas ziemai rak-
sturīgo ēdienu pēc populārā šefpavāra Mārtiņa Rītiņa receptes un virsuzrau-
dzībā gatavoja šefpavārs Aurélien Delekta no Lionas;97

 ― 2019.gada septembrī Rīga kā pasaules gastronomijas pilsētu asociācijas “Déli-
ce” biedrs piedalījās lielākajā forumā Ziemeļvalstīs - Norvēģijas pilsētā Sta-
vangerā notikušajā “Nordic Edge Expo”, kas veltīts viedo pilsētu risinājumiem. 
Rīgas pilsētu pārstāvēja un Latvijai raksturīgus ēdienus piedāvāja šefpavārs 
Māris Jansons;98

 ― 2019.gada aprīli RTAB organizēja Pavasara Rīgas restorānu nedēļu un oktobrī 
Rudens Rīgas restorānu nedēļu. Abos pasākumos piedalījās vairāki desmiti la-
bāko galvaspilsētas restorānu ar īpaši izstrādātu ēdienkarti, kuras pamatā bija 
Latvijā audzēti vai ražoti produkti.99

Rezultatīvo rādītāju analīze
RV18 ietvaros noteikti 3 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

 1 rādītājam negatīva tendence
 2 rādītāji bez būtiskām izmaiņām

Kopumā 2 no 3 analizētajiem rādītājiem ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā plāno-
tās vērtības (visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā). 
2019.gadā Rīgas tūrisma mītnēs tika apkalpoti 1,69 milj. ārvalstu viesu, kas ir par 
1,7% mazāk nekā gadu iepriekš (18.1.attēls). Visvairāk tika uzņemti un apkalpoti ārval-
stu tūristi no Krievijas (184,3  tūkst.), Vācijas (182,7  tūkst.), Igaunijas (111,6  tūkst.), Lietu-
vas (108,7  tūkst.), Apvienotās Karalistes (97,7  tūkst.), Somijas (86,5  tūkst.) un Zviedrijas 
(66,2 tūkst.).100

97 https://pasvaldiba.riga.lv, 28.01.2019. 
98 https://pasvaldiba.riga.lv, 30.09.2019. 
99 https://pasvaldiba.riga.lv, 20.03.2019. un 04.10.2019.
100 https://lvportals.lv/, 14.02.2020. 

https://pasvaldiba.riga.lv
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https://lvportals.lv/
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18.1.attēls

Tūrisma mītnēs apkalpoto cilvēku skaits  
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Arī vidējais viesnīcu (numuru) noslogojums Rīgā bija zemāks – 58,9%, kas ir par 2,7% 
mazāk nekā 2018.gadā. Augstākais viesnīcu noslogojums Rīgā bija vērojams jūlijā 
(75,8%) un augustā (75,9%), bet zemākais janvārī (42,1%) un februārī (42,2%). Pavasara 
un rudens mēnešos viesnīcu noslogojuma rādītāji Rīgā bija gandrīz vienādā līmenī – 
attiecīgi 58,0% un 57,6%. Kopumā 2019.gadā viesmīlības pakalpojumus Rīgā sniedza 
132 tūrisma mītnes, salīdzinājumam 2018.gadā – 133 tūrisma mītnes.

Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam RV18 ietvaros tika norādīti 10 pasākumi un 
aktivitātes, ko RD iestādes un struktūrvienības plānoja īstenot. No tiem pārskata gadā 
9 aktivitātes bija īstenošanas procesā, turpretī 1 pasākuma ietvaros darbība nenotika 
(18.2.attēls), jo netika piešķirts tam nepieciešamais finansējums. Detalizētāka infor-
mācija par minēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros veiktajām darbībām skat. 2.pieli-
kumā. 

18.2.attēls

Rīcības plāna RV18 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Programmas Investīciju plānā RV18 ietvaros netika plānoti projekti.

Nozares eksperta viedoklis
Zane Vārpiņa, Dr.demogr., Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētā profesore
Faktiskais Rīgas viesu skaits pārsniedz tūrisma naktsmītnēs palikušo un uzskaitīto 
cilvēku skaitu, jo lielu popularitāti pasaulē, t.sk., Rīgā, ir guvis Airbnb naktsmītņu pie-
dāvājums, kas lielākoties ir privāti dzīvokļi un netiek uzskaitīti pie tūrisma mītnēm. 
Statistikā un rezultatīvajos rādītājos būtu ņemams vērā arī Airbnb naktsmītņu piedā-
vājums un izmitināto cilvēku skaits tajos. Pieļaujams, ka tieši starp šiem tūristiem ir 
vairāk t.s., “nevēlamo tūristu”. 
Tādās jomās kā dažādots tūrisma piedāvājums, sezonalitātes mazināšana un Rīgas 
kā konferenču centra atpazīstamība progress bijis mainīgs un tajās ir vieta attīstībai. 
Lai veicinātu Rīgas kā konferenču un darījumu centra attīstību, nepieciešams attīstīt 
infrastruktūru, t.sk. izveidot plānoto konferenču centru ar 5 000 vietām. 
Pozitīvi vērtējamas darbības, kas veiktas 2019.gadā saistībā ar Rīgas kulināro tradīciju 
popularizēšanu. Tas tiešā veidā ir parādījis dažādo tūrisma piedāvājumu. 
Rīgai izveidots un tiek uzturēts kvalitatīvs informācijas portāls www.liveriga.com ar 
aktuālu un labi noformētu, viegli atrodamu informāciju.
Būtu veicināma Rīgas iesaiste un atbalsts akustiskās koncertzāles celtniecībā. Aug-
stas kvalitātes mūzikas pasākumi paplašinātu “inteliģenta” tūrisma piedāvājumu Rīgā, 
piesaistot pirktspējīgus tūristus, kas, savukārt, veicinātu arī augstas kvalitātes resto-
rānu un naktsmītņu pieprasījumu (piemēram, līdzīgi Elbas filharmonijai Hamburgā). 
Turklāt, tas ļautu samazināt arī sezonalitātes ietekmi tūrisma jomā, jo mūzikas pasā-
kumi vienlīdz labi organizējami arī ārpus vasaras sezonas. 
Ērtāka un ātrāka Rīgas centra sasniedzamība no lidostas “Rīga” stimulētu caur Rīgu 
ceļojošos tūristus pavadīt centrā gaidīšanas laiku starp lidojumiem, kas pārsniedz 
4-5h, vai pat nakti starp lidojumiem. 

http://www.liveriga.com
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RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
RV galvenais mērķis ir nodrošināt modernu, uz klientu orientētu publisko pārvaldi, ņemot vērā iespēju un vajadzību daudzveidību. Moderna publiskā 
pārvalde ievēro labas pārvaldības principus un to raksturo sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā un darbībā, atklātība un caurskatāmība, 
profesionalitāte, elastība jeb spēja reaģēt uz mainīgajām sabiedrības vajadzībām, plaša IKT lietošana jeb e-pārvalde un sadarbība dažādos mērogos 
un līmeņos.

Nozīmīgākie notikumi un fakti
 z Veicinot daudzpusējo Rīgas pilsētas pašvaldības starptautisko sadarbību, 2019.

gadā veikti šādi pasākumi: 
 ― Rīgā uzņemtas 60 ārvalstu delegācijas no Austrijas, Horvātijas, Kirgizstānas, 

Somijas u.c. valstīm. Delegāciju dalībnieki diskutēja ar RD pārstāvjiem par pil-
sētu ilgtspējīgai attīstībai svarīgajiem jautājumiem, kā arī vienojās par ciešāku 
sadarbību kopīgu projektu īstenošanā;

 ― Rātsnamā notika RD vadības tikšanās ar ASV, Austrijas, Azerbaidžānas, Gru-
zijas, Japānas, Ķīnas, Norvēģijas, Polijas un Vācijas vēstniekiem Latvijā. Tik-
šanās laikā pārrunāta ekonomiskā sadarbība, investīciju projektu realizācija, 
tirdzniecības, tranzīta un tūrisma jomu attīstība, atbalsta sniegšana MVU u.c. 
jautājumi;

 ― ar plašu kultūras, lietišķo un izglītojošo pasākumu programmu Rīgā aizvadītas 
“Maskavas dienas Baltijā” un “Sanktpēterburgas dienas”, kuru laikā RD vadī-
ba tikās ar Maskavas un Sanktpēterburgas delegāciju pārstāvjiem un pārrunāja 
sadarbību kultūras un izglītības sfērās, investīciju piesaistē, kā arī tūrisma un 
pilsētvides sakārtošanas jautājumos. 

 z Veicinot Rīgas pilsētas starptautisko atpazīstamību, 2019.gada jūnijā Rīgas pilsē-
tas pašvaldības delegācija piedalījās 39. starptautiskajās Hanzas dienās Pleska-
vā. Rīga tika pārstāvēta Hanzas komisijas un Hanzas pilsētu delegātu sēdēs u.c. 
oficiālos pasākumos. Hanzas pilsētu tirgū tika veiksmīgi prezentēta Rīga un tās 
tūrisma iespējas.101

 z Pārskata gada oktobrī RD un Pierīgas pašvaldību apvienība parakstīja sadarbības 
memorandu “Par Rīgas metropoles areāla sadarbības ietvara izveidi”. Parakstī-
tais sadarbības memorands paredz stiprināt sadarbību starp Rīgas pilsētas paš-
valdību un Pierīgas pašvaldībām, lai iesaistītos efektīva Rīgas metropoles areāla 
pārvaldības modeļa izveidē, noteiktu un ieviestu visam Rīgas metropoles areālam 
nozīmīgus projektus, stiprinātu Rīgas metropoles areāla starptautisko atpazīsta-
mību, pozicionējot to kā vienotu teritoriju.102

101  https://pasvaldiba.riga.lv, 02.07.2019.
102  www.rdpad.lv, 30.10.2019. 

 z AP2027 izstrādes ietvaros 2019.gadā organizēti vairāki sabiedrības līdzdalības pa-
sākumi:
 ― darba seminārs “Ceļā uz kopīgo”, kurā vairāk kā 80 valsts iestāžu un NVO pār-

stāvji, meklēja risinājumus, kā atšķirīgas pilsētas attīstības vēlmes un vaja-
dzības salāgot, lai kopīgi veidotu tādu Rīgu 2027.gadā, kādā vēlamies dzīvot, 
strādāt un atpūsties;

 ― iedzīvotāju aptauja par Rīgas pilsētas attīstības prioritātēm, kurā savu vie-
dokli izteica 2 294 respondenti. Visaktīvākie aptaujas aizpildīšanā bija iedzīvo-
tāji no Āgenskalna, Centra, Purvciema un Teikas apkaimēm;

 ― jauniešu pilsētplānošanas forums “Runātrīga”, kurā tika diskutēts par jautāju-
miem, kā jaunieši var ietekmēt vidi sev apkārt Rīgā. Kopumā forumā piedalījās 
ap 70 Rīgas jauniešu. 

 z Lai mērķtiecīgi veicinātu rīdzinieku iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā, 2019.
gadā RD izsludināja konkursu “Par Rīgas apkaimju attīstības projektu īstenoša-
nu”. Pavisam kopā konkursam tika iesniegti 34 pieteikumi, no kuriem 14 tika akcep-
tēti virzīšanai uz balsošanu. Ar vairāk nekā 10 tūkst. iedzīvotāju balsojuma palīdzī-
bu noteikti seši projekti, kuru īstenošanai tika piešķirts finansējums.103 

Rezultatīvo rādītāju analīze
RV19 ietvaros noteikti 14 sasniedzamie rādītāji, no kuriem:

 3 rādītājiem pozitīva tendence
 5 rādītājam negatīva tendence
 6 rādītāji bez būtiskām izmaiņām

Kopumā 3 no 14 analizētajiem rādītājiem ir sasnieguši vai pārsnieguši 2020.gadā plā-
notās vērtības (visu rādītāju novērtējumu skat. 1.pielikumā). 
Rīgas pilsētas pašvaldība noslēdza 2019.gadu ar EUR 39,6 milj. budžeta pārpalikumu, 
kas ir labākais budžeta izpildes rezultāts pēdējās desmitgades laikā. Šāds budžeta 
pārpalikums tika sasniegts vairāku faktoru rezultātā: straujais iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa pieaugums radīja nodokļu ieņēmumu plāna pārpildi par EUR 65,7 milj., savu-
kārt zemāka izpilde vairākos budžeta izdevumu posteņos noteica kopējās pašvaldības 
budžeta izdevumu daļas neizpildi par EUR 78,5 milj. (19.1.attēls).

103  https://pasvaldiba.riga.lv, 26.09.2019. 

https://www.rdpad.lv/rigas-dome-un-pierigas-pasvaldibu-apvieniba-paraksta-sadarbibas-memorandu-par-rigas-metropoles-areala-sadarbibas-ietvara-izveidi/
https://www.rdpad.lv/rigas-dome-un-pierigas-pasvaldibu-apvieniba-paraksta-sadarbibas-memorandu-par-rigas-metropoles-areala-sadarbibas-ietvara-izveidi/
https://pasvaldiba.riga.lv
http://www.rdpad.lv
https://pasvaldiba.riga.lv
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Pārskata gadā Rīgas pašvaldība turpināja demonstrēt stabilu progresu digitālo pub-
lisko pakalpojumu nodrošinājumā. 2019.gadā pašvaldības institūcijas sniedza 301 
publisko pakalpojumu Rīgas iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Informācija par visiem 
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem ir ievietota publiski pieejamā tīmekļa vietnē 
www.eriga.lv. No kopējā sniegto pakalpojumu skaitā 41 jeb 13,6% ir 2.elektronizācijas 
līmeņa pakalpojumi. To pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas ir pieejamas publiski 
pieejamā tīmekļa vietnē elektroniskā formā un ar elektronisku parakstu parakstītu 
veidlapu var nosūtīt uz pašvaldības iestādes e-pastu. Savukārt 37 jeb 12,3% ir 3., 4. un 
5. elektronizācijas līmeņa pakalpojumi, kas nozīmē, ka fiziskai un juridiskai personai 
ir iespēja (1) pakalpojumu pieprasīt vai saņemt elektroniski; (2) pakalpojumu var pie-
prasīt un pakalpojuma rezultātu ir iespējams saņemt elektroniski vai (3) pakalpojuma 
saņemšana notiek bez personas pieprasījuma, pakalpojuma sniegšanai nepiecieša-
mos datus bez personas līdzdalības iegūst pati pašvaldības iestāde. 
E-pārvaldības mērķtiecīga attīstība Rīgas pilsētas pašvaldībā veicina iedzīvotā-
ju, kas saziņai ar pašvaldību izmanto e-pakalpojumus, skaita pieaugumu. Pārska-
tā gadā kopumā reģistrēti 437  036 autorizēti pieslēgumi, izmantojot pašvaldības 
sniegtos e-pakalpojumus, kas ir par 2 507 autorizētiem pieslēgumiem vairāk nekā 
2018.gadā (434 529) (19.2.attēls).

19.1.attēls

Rīgas pilsētas pašvaldības tiešā parāda dinamika  
un budžeta ieņēmumu un izdevumu starpība (deficīts), milj. EUR

153,67

237,91
263,07 281,6

307,6

199,2

2012 2016 2017 2018 2019 Sagaidāmā
vērtība 2020

Rīgas pilsētas pašvaldības tiešā parāda dinamika

Budžeta ieņēmumu un izdevumu starpība (deficīts)

18,21

33,8

15,1

-35,2

39,6

0

Avots: RD FD

19.2.attēls

Pašvaldības administrācijas piedāvāto e-pakalpojumu skaits un 
iedzīvotāju skaits, kas izmanto e-pakalpojumus

33 34 34 34 37

120

298 301 300 301

230

2012 2016 2017 2018 2019 Sagaidāmā
vērtība 2020

Pašvaldības administrācijas piedāvāto pakalpojumu skaits

3., 4. un 5.līmeņa e-pakalpojumi

Iedzīvotāju skaits, kas izmanto e-pakalpojumus

117 000

2469 690

2150 260

434 529 437 036
200 000

299

Piezīme: līdz ar Vispārējās datu aizsardzības regulas spēkā stāšanos 2018.gadā, vairumam 
e-pakalpojumu pirms to izmantošanas nepieciešama autorizēšanās

Avots: RD ITC

Programmas Rīcības un Investīciju plāna izpilde
Programmas Rīcības plānā 2019.gadam RV19 ietvaros tika norādīti 97 pasākumi un 
aktivitātes, ko RD iestādes un struktūrvienības plānoja īstenot. No tiem pārskata 
gadā 81 aktivitāte bija īstenošanas procesā, turpretī 16 pasākumu ietvaros darbība 
nenotika, kā iemeslu minot finansējuma trūkumu, izmaiņas pasākuma īstenošanas 
nosacījumos, atbildīgā izpildītāja veicamo funkciju klāsta precizēšanu u.c. (19.3.attēls). 
Detalizētāku informāciju par minēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros veiktajām dar-
bībām skat. 2.pielikumā.

http://www.eriga.lv
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19.3.attēls

Rīcības plāna RV19 izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Vienlaikus Programmas Investīciju plānā 2019.gadam iekļauti 25 investīciju projekti 
Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības veicināšanai, no kuriem 20 projekti tika īstenoti, 
savukārt 5 investīciju projektu ietvaros darbība netika veikta, jo projektu īstenošanai 
netika piešķirts finansējums, projektu izpilde pārcelta uz vēlāku laiku vai projekta ie-
tvaros paredzētie darbi bija pabeigti jau 2018.gadā un to turpināšana 2019.gadā netika 
veikta (19.4.attēls). Informāciju par investīciju projektu realizāciju skat. 3.pielikumā.

19.4.attēls

Investīciju plāna izpildes raksturojums 2019.gadā

Avots: RD PAD

Budžets
Kopējie Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā veidoja EUR 
1 011,6 milj. – par EUR 86,9 milj. jeb 9,4% vairāk nekā 2018.gadā. Rīgas pilsētas pašval-
dības 2019.gada pamatbudžeta izdevumi bija EUR 972 milj., kas ir par EUR 12,1 milj. jeb 
1,3% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Pārskata gadā Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā kapitālajiem izdevumiem tika no-
virzīti līdzekļi EUR 139,9 milj. apjomā – par EUR 12,7 milj. jeb 8,3% mazāk nekā 2018.
gadā. ES līdzfinansēto projektu kapitālie izdevumi palielinājās par EUR 4,2 milj. un bija 
EUR 22,4 milj. 
Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta kopējā izdevumu struktūrā 2019.gadā priori-
tātes salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem nav mainītas – tās ir izglītība, sabiedriskā 
kārtība un drošība, sociālā palīdzība, investīcijas infrastruktūrā.104

Nozares eksperta viedoklis
Āris Ādlers, nevalstisko organizāciju jomas eksperts 
Pašvaldībai ir jāpaplašina pasākumu klāsts, lai radītu izpratni un sekmētu sabiedrības 
līdzdalības iespējas pašvaldības darbībā t.sk., sabiedrības grupu iespējas līdzdarbo-
ties lēmumu pieņemšanā.

104  Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats par 2019.gadu, 2020.
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Pasākuma “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas aktivitāšu/projektu atbalsts, kuros 
iesaistās dažādas sabiedrības grupas” ietvaros atbalstīti tikai 9 projekti, kas liecina ka 
minētajai aktivitātei ir jāpalielina finansējums.
Kritiski samazinās Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu kopumā un iedzī-
votāju pozitīvs vērtējums par iespēju saņemt informāciju par pašvaldību darbu, kā arī 
piedalīties pilsētas attīstības plānošanā. 
Lai uzlabotu pilsētas virzību uz RV19 izvirzīto mērķu sasniegšanu ieteicams: 

 ― veikt papildus aktivitātes, kas pilnībā būtu vērsts uz iedzīvotāju līdzdalības ie-
spēju piedāvājumu pašvaldības darbā, kas palīdzētu arī sasniegt RV19 rezulta-
tīvos rādītājus;

 ― paplašināt 19.7.2. pasākuma ieviešanu gan projektu ziņā, gan atbalstīto aktivi-
tāšu ziņā;

 ― nepieciešams veidot līdzdalības “kanālus” apkaimju organizāciju iespējai pieda-
līties pašvaldības budžeta plānošanā;

 ― organizēt ekspertu konferenci par to kādā veidā veicināt iedzīvotāju apmieri-
nātību, pozitīvu vērtējumu par pašvaldības darbu kā arī spēju iesaistīties tās 
attīstības plānošanā.

Nozares eksperta viedoklis 
Līna Dimitrijeva, SIA “Reģionālie projekti” valdes priekšsēdētāja 
Nākotnē būtiski uzlabojami pašvaldības pārvaldības procesi, īpaši iedzīvotāju iesaiste 
(un pat līdzdarbība, koprade) lēmumu pieņemšanā.
Ļoti atzinīgi jāvērtē pārskata gadā organizētais konkurss “Par Rīgas apkaimju attīstī-
bas projektu īstenošanu”, kas ir instruments līdzdalīgas plānošanas un budžetēšanas 
veicināšanā un pilsētvides uzlabošanā. Šī iniciatīva būtu stiprināma, paredzot lielāku 
finansējumu, un nodrošinot biedrību konsultatīvu un administratīvu atbalstu (piemē-
ram, apkaimes koordinators). Kopīgu ideju ģenerēšana un projektu sagatavošana pra-
sa salīdzinoši lielu resursu apkaimju biedrībām un to aktīvistiem, turklāt jāņem vērā, 
ka ne visās apkaimēs ir aktīvas biedrības un pietiekoša kapacitāte dažādu iniciatīvu 
īstenošanā, kā arī apkaimju iedzīvotāju skaits ir dažāds.
Sadarbības jomā papildus dažādām ārvalstu vizītēm un uzņemtām delegācijām, pie-
redzes apmaiņas pasākumiem, īpaši jāatzīmē sadarbības memoranda “Par Rīgas met-
ropoles areāla sadarbības ietvara izveidi” parakstīšana ar Pierīgas pašvaldību apvie-
nību, kas ir īpaši būtiska, lai stiprinātu Rīgas metropoles areāla konkurētspēju. Lai 
īstenotu konkrētas rīcības un aktivitātes, būtu jānosaka prioritātes un jānodrošina 
finansējums, jāveido dialogs un praktiska sadarbība ar dažādām valsts institūcijām un 
uzņēmumiem (piemēram VAS “Latvijas valsts ceļi”, VAS “Latvijas dzelzceļš” par dažādu 
mobilitātes projektu īstenošanu). 

Papildus vides pieejamības nodrošināšanai pašvaldības iestādēs un vienas pieturas 
aģentūru attīstībai, nepieciešams pilnveidot konsultāciju sniegšanu attālināti, t.sk. iz-
mantojot dažādas tiešsaistes sadarbības (saziņas) rīkus, kas nodrošina operatīvu in-
formācijas apmaiņu un nepieciešamās informācijas saņemšanu, kā arī būtu nosakāmi 
vienoti standarti elektroniskai saziņai (izmantojot e-pastu), ja nepieciešams saņemt 
informāciju vai konsultāciju, nosakot komunikācijas pamatprincipus.
Ņemot vērā aizvien pieaugošās iespējas izmantot dažādus digitālos rīkus ātrai un 
efektīvai saziņai ar pašvaldību, ierosinājumu paušanai par dažādiem infrastruktūras 
uzlabojumiem, informācijas iegūšanai, viedokļa paušanai, nepieciešams stiprināt Rī-
gas viedpilsētas tēlu, veidojot digitālu rīku, kas ikdienā būtu noderīgs Rīgas iedzīvo-
tājiem un viesiem.
Nepieciešams uzlabot pašvaldības iekšējo sadarbību un komunikāciju, t.sk. sadarbību 
starp dažādiem departamentiem un speciālistiem, lai nodrošinātu integrētu un sav-
laicīgu dažādu problēmu risināšanu, t.sk. arī īstenojot dažādus attīstības projektus. 
Vienlaicīgi jāuzlabo pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldība, kas atspoguļojas iedzī-
votāju vērtējumā par pašvaldības darbu kopumā.
Rīgas attīstības programmā 2021.-2027. gadam ieteicams iekļaut rīcību virzienu, kas 
stiprinātu esošās apkaimju biedrības un veicinātu biedrību izveidi, kur tās nav, pie-
dāvājot konsultatīvu un administratīvu atbalstu biedrību pasākumu un projektu īste-
nošanai, ņemot vērā, ka šobrīd tas ir brīvprātīgs darbs un balstās uz konkrētu cilvēku 
iniciatīvu un vēlmi stiprināt kopienu un uzlabot dzīves kvalitāti savā apkaimē. Vien-
laicīgi stiprināma apkaimju biedrību iesaiste lēmumu pieņemšanā par dažādiem, t.sk. 
pilsētvides attīstības projektiem, tādējādi nodrošinot iedzīvotāju pārstāvniecību jau 
izstrādes procesā, kā arī uzlabojot kopējo iedzīvotāju informētības līmeni. Būtiska ir 
NVO stiprināšana un sadarbība lēmumu pieņemšanā un dažādu aktivitāšu īstenošanā.
Publiskās apspriešanas procesi būtu organizējami arī apkaimēs, informējot par plāno-
tajām pārmaiņām un attīstības iecerēm, kā arī izmantojot dažādus tiešsaistes sadar-
bības (saziņas) rīkus un platformas, lai nodrošinātu iespējami plašu informētību un 
atgriezenisko saiti. Papildus tam, būtu stiprināma un palielināma kopējā iedzīvotāju 
iesaiste apkaimju vajadzību apzināšanā, problēmu padziļinātā izpētē, projektu ideju 
ģenerēšanā, testēšanā, organizējot dažādus pasākumus.
Tā kā viedpilsētas attīstība un inovatīvie risinājumi lielā mērā balstīti dažādos datos, 
jāstrādā pie digitālās infrastruktūras plānošanas un uzturēšanas, kas ietver liela ap-
joma (t.sk. ģeotelpisko) datu uzkrāšanu, savstarpējo savietojamību, strukturēšanu un 
analīzi, iespējams, izveidojot platformu vai platformas (arī nodrošinot atvērtos datus), 
ko var izmantot pašvaldība, tās struktūrvienības, kapitālsabiedrības un privātperso-
nas.

https://www.rdpad.lv/rigas-dome-un-pierigas-pasvaldibu-apvieniba-paraksta-sadarbibas-memorandu-par-rigas-metropoles-areala-sadarbibas-ietvara-izveidi/
https://www.rdpad.lv/rigas-dome-un-pierigas-pasvaldibu-apvieniba-paraksta-sadarbibas-memorandu-par-rigas-metropoles-areala-sadarbibas-ietvara-izveidi/
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Kopējie secinājumi un rekomendācijas
PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība
1. Pēdējos gados arvien lielāks izaicinājums ir pedagogu trūkums izglītības iestādēs, 

līdz ar to jāmeklē iespējas, kā saglabāt un atjaunot pedagogu resursu gan skolās, 
gan PII. To pastiprina arī pastāvīgs skolēnu skaita sarukums un attiecīgi nepietie-
kamās valsts mērķdotācijas, kā rezultātā nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu 
mācību procesu un konkurētspējīgu atalgojumu pedagogiem. Zemais atalgojums 
ir arī viens no galvenajiem iemesliem pedagogu trūkumam, kā rezultātā cieš arī 
izglītības kvalitāte. Ir nepieciešams turpināt darbu pie Rīgas izglītības iestāžu tīk-
la pilnveidošanas.

2. Rīgas pašvaldībai ir sadarbības līgumi ar 148 privātām izglītības iestādēm par 
pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 
mēnesī vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem bija EUR 246,19, 
savukārt obligātās izglītības vecumā bija EUR 187,59. Privātiem bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem – auklēm, kuras pieskata mazuļus, kamēr vieta pašval-
dības pirmsskolā vēl nav nodrošināta, līdzfinansējums bija EUR 142,12.105 Ņemot 
vērā, ka joprojām ir bērnu rindas uz PII, pašvaldībai jāturpina sadarbība un līdzfi-
nansējuma palielināšana, atbalstot tās ģimenes, kurām netiek nodrošināta vieta 
pašvaldības PII.

3. Pēdējo gadu laikā īpaši tiek sekmēta jaunu pirmsskolu grupu atvēršana ar lat-
viešu valodas izglītības programmu. Mainot grupu proporcionālo dalījumu pēc 
mācību valodas, pārskata gadā 72 iestādēs bija pirmsskolas grupas ar izglītības 
programmu latviešu valodā, 39 iestādēs ar izglītības programmu gan latviešu gan 
mazākumtautību valodā un 35 iestādēs ar izglītības programmu mazākumtautību 
valodā.

4. Lai sagatavotos jaunajam izglītības saturam un nodrošinātu kompetenču pieejā 
balstītas izglītības programmas ieviešanu, ir nepieciešams pilnveidot digitālās 
prasmes, sniedzot atbalstu gan pedagogiem, gan izglītības iestāžu vadītājiem.

5. Rīgas izglītības iestādes aktīvi piesaista programmu “Erasmus+”, “NordPlus”, “Kul-
tūra” finanšu līdzekļus dažādiem projektiem: 2019.gadā tika īstenoti 110 projekti. 
Šo projektu ietvaros pedagoģiskajam personālam tiek nodrošināta iespēja profe-
sionāli pilnveidoties ārvalstīs, uzlabojot un dažādojot metodiskās zināšanas un 
prasmes, kā arī veidot plašāku izpratni par izglītības sistēmām citur Eiropā. Tāpat 
tiek veicināta inovācijas izglītības jomā un labās prakses apmaiņa un pārņem-
šana. Mobilitātes iespējas izmantoja gan skolēni, gan personāls.106 Arī turpmāk 

105  https://izglitiba.riga.lv, 29.08.2019.
106  https://izglitiba.riga.lv, 23.08.2019.

pašvaldībai jāturpina sniegt atbalstu un pēc iespējām jāpaplašina konsultācijas 
iestādēm par iespējām piesaistīt ES un citu fondu finansējumu, palīdzot adminis-
trēt projektu īstenošanu.

6. 2019.gadā RIIMC piedāvātās pieaugušo neformālās izglītības programmas izman-
toja 2 155 dalībnieki. Populārākās mācību jomas ir svešvalodas un pašizaugsme. 
RIIMC turpināja īstenot Rīgas pilsētas pašvaldībā ESF projektu “Nodarbināto per-
sonu profesionālās kompetences pilnveide”, veicinot nodrošinot Rīgas iedzīvotāju 
profesionālas kompetences pilnveidi, kā arī konkurētspējas un darba produktivi-
tātes pieaugumu.

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam 
brīvajam laikam
7. Līdz šim ielu jaunatnes darbs Rīgas pilsētā strukturēti un regulāri nav veikts, ir 

bijušas epizodiskas iniciatīvas, kas neveido kopēju sistēmu. Rīgas pilsētas pašval-
dībā jaunatnes darbu plāno un īstenošanu koordinē RD IKSD, balstoties uz Rīgas 
pilsētas darba ar jaunatni programmu 2019. – 2023.gadam, kurā viena no izvirzīta-
jām prioritātēm ir darba ar sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem attīstīšana. 
Līdz šim darbs ar sociālā riska grupas jauniešiem, t.sk. ielu jauniešiem tika veikts 
pašvaldības sociālā darba sistēmas ietvarā. Aizvien vairāk pieaug nepieciešamība 
pēc RD IKSD un RD LD savstarpējās sadarbības, sniedzot kompleksu atbalstu so-
ciālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem, t.sk. ielu jauniešiem. Par labu 
piemēru šādai sadarbībai var uzskatīt projekta “PROTI un DARI!” ieviešanu Rīgā, 
kas ļāva identificēt virkni jaunatnes jomas pakalpojumu, kuri šobrīd pilsētā nav 
pietiekoši attīstīti. Analizējot situāciju, tika apzināta nepieciešamība pēc jauna pa-
kalpojuma attīstības – mobilā (ielu) jaunatnes darba. 

8. Projekta “Praktisks ielu jaunatnes darbs Rīgas pilsētas apkaimēs” ietvaros izstrā-
dātās “Metodoloģiskās vadlīnijas praktiskam ielu jaunatnes darbam Rīgas paš-
valdībā”, kas balstās gan uz teorētiskiem informācijas avotiem par praksi citās 
valstīs, gan uz praktisko pieredzi, veicot ielu jaunatnes darbu Centra apkaimē,107 ir 
būtiski ieviest un pielietot praksē, sasniedzot šīs riska grupas jauniešus, nodroši-
not viņiem nepieciešamo pirmo posmu atbalsta ķēdē, kurš savieno ielas jaunieti 
ar citiem atbalsta pakalpojumiem. 

9. Brīvā laika centru ģeogrāfiskais pārklājums nav vienmērīgs, tāpēc ļoti pozitīvi vēr-
tējama divu jaunu brīvā laika centru atvēršana Rīgas 19.vidusskolā un BJC “Laimī-
te”, jo abi brīvā laika centri atrodas Ziemeļu rajonā, un tas būtiski uzlabo brīvā 

107  Metodoloģiskās vadlīnijas praktiskam ielu jaunatnes darbam Rīgas pašvaldībā”, Rīga, 2019 
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laika pavadīšanas iespējas dažādām bērnu un jauniešu vecuma grupām tuvējās 
apkaimēs, piemēram, Vecmīlgrāvī un Bolderājā.

10. Puse jeb 50% Latvijas jauniešu atzīst, ka viņiem nav pietiekamas darba pieredzes, 
lai strādātu darbu, kuru vēlas. Tajā pašā laikā salīdzinoši neliela jauniešu daļa 
norāda, ka pašlaik izmanto neformālās izglītības iespējas (10%), strādājot brīvprā-
tīgo darbu, un ir kādā uzņēmumā praksē (5%), šādi veicinot prasmju un kompe-
tenču pieaugumu.108 Proti, pētījumu aģentūras “Norstat Latvija” 2019.gadā veiktās 
aptaujas dati apliecina, ka jauniešu nodarbinātības veicināšana ir ne tikai pašval-
dības kompetences, bet arī valsts mērogā risināms jautājums. Atzinīgi vērtējams 
2019.gada oktobrī notikušais Rīgas jauniešu pilsētplānošanas forums “Runātrīga”, 
kas jauniešiem – nākotnes pilsētas lietotājiem sniedza iespēju dalīties idejās par 
pilsētas un tās apkaimju attīstību, iepazīties ar citiem ieinteresētiem jauniešiem 
un izzināt arī pašiem savas Rīgas vērtības.

11. Veicinot prasmju un kompetenču pieaugumu, pašvaldībai ir jāturpina ieviest atbil-
stošus projektus sadarbībā ar NVA, NVO un kapitālsabiedrībām, kas veicina darba 
pieredzes gūšanu jauniešiem – piedāvājot prakses vietas, īstermiņa darbus, brīv-
prātīgo darbu u.c.

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
12. Iedzīvotāju vidū saglabājas nemainīgi augsta pašvaldības rīkoto kultūras pasāku-

mu apmeklētība, kas liecina par daudzveidīgu kultūras dzīves norišu nodrošinā-
šanu un par veiksmīgu RV ieviešanu.

13. Atzinīgi vērtējami projekta “Radošie stropi Rīgai-Latvijai” pasākumi, kas pārskata 
gadā norisinājās Pļavniekos un Ziepniekkalnā. “Stropos” kopā notika 82 pasāku-
mi, pulcējot rekordlielu apmeklētāju skaitu – 10 000 sezonas laikā. Saņemtas arī 
atzinīgas atsauksmes no apkaimju iedzīvotājiem ar ierosinājumiem turpināt šo 
inovatīvo kultūras telpu darbību apkaimēs, kas sniedz iespēju arī ārpus pilsētas 
centra dzīvojošiem iedzīvotājiem baudīt kultūru tuvu dzīvesvietai.

14. Laika periodā no 2016. līdz 2019.gadam pašvaldības Radošo kvartālu un teritoriju 
atbalsta finansējuma konkursa ietvaros atbalstīts 61 projekts, no tiem 17 Centra 
apkaimē, 12 Āgenskalnā, 7 Avotu apkaimē un 6 Maskavas forštatē. Radošajos kvar-
tālos esošie uzņēmumi un biedrības rada kopienas piederības sajūtu konkrētai 
vietai un attīsta apkaimes identitāti, dažādā veidā iesaistot visa vecuma, tautības 
un sociālā stāvokļa iedzīvotājus, tostarp arī kultūras aktivitātēs. 

15. Viens no iekļaujošas kultūrvides elementiem ir publiskās bibliotēkas, kas Rīgas 
pilsētā ietver RCB ar 25 filiālbibliotēkām un 3 ārējās apkalpošanas punktiem. Lielu 
popularitāti iedzīvotāju vidū izpelnījusies Pludmales lasītava Lucavsalas atpūtas 

108 https://lvportals.lv/dienaskartiba/312558-pusei-latvijas-jauniesu-nav-pietiekamas-darba-
pieredzes-2020

parkā, kas pieejama jau četrus gadus vasaras mēnešos aktīvās atpūtas cienīta-
jiem. Sezonas laikā Pludmales lasītavu apmeklēja vairāk kā 6 000 lasītāju (vidēji 66 
apmeklētāji dienā). Lai palielinātu bibliotēku pakalpojumu pieejamību, nepiecie-
šams paplašināt bibliotēku tīkla pārklājumu, jo bibliotēku trūkumu izjūt tādu blīvi 
apdzīvotu apkaimju iedzīvotāji kā Purvciems, Ziepniekkalns, Āgenskalns, Dreiliņi, 
piemērotas telpas nepieciešamas arī Torņakalna filiālbibliotēkai.

16. Bibliotēkas loma un tajās pieejamie pakalpojumi ir krietni paplašinājušies un 
mainījušies. Kopš 2019.gada Latvijas publiskajām bibliotēkām nodrošinātais jau-
nais pakalpojums – “3td e-GRĀMATU bibliotēka” veicinājis arī tādu lietotāju reģis-
trēšanos bibliotēkā, kuri nevēlas apmeklēt bibliotēku ikdienā, taču labprāt lasa 
grāmatas elektroniskā formātā. Mūsdienās bibliotēku galvenie virzieni ir ne vien 
atbalsts individuālajai tālākizglītībai, pašizglītībai un digitālo prasmju apgūšanai 
drošā un sakārtotā vidē, bet arī kalpot par nozīmīgu sabiedrisko tikšanos un satu-
rīga brīvā laika pavadīšanas vietu. 

17. Bibliotēkās pieejams arī augstas pievienotās vērtības e-pakalpojums Hugo.lv – 
pārbaudītas kvalitātes automātiskais tulkotājs no/uz angļu, krievu un latviešu va-
lodām, kas ir valsts pārvaldes valodu tehnoloģijas platforma, kas piedāvā runas 
atpazīšanas un runas sintezēs funkcijas.109

RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
18. Turpmākai sabiedrības integrācijas procesa sekmīgai nodrošināšanai ir svarīgs 

mērķtiecīgs darbs pie apstiprinātā Rīgas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 
2019.-2024.gadam un to īstenošanas rīcības plāna izpildes un uzraudzības.

19. Lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanu un tās aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemša-
nā un īstenošanā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un NVO, Rīgas 
pilsētas pašvaldība 2019.gadā sadarbības memorandu parakstīja vēl ar 4 organi-
zācijām, līdz ar to kopumā sadarbības memorands ir parakstīts ar 153 organizāci-
jām. Pašvaldībai ir svarīgi turpināt aktīvu iesaisti un mērķtiecīgu komunikāciju ar 
šīm NVO, kā arī aicināt pievienoties jaunas organizācijas. 

20. Rīgas pilsētas pašvaldības līdzšinējos sasniegumus sabiedrības integrācijas un 
mazākumtautību politikas īstenošanas jomā apliecina Eiropas Drošības un sadar-
bības organizācijas Augstā komisāra mazākumtautību jautājumos V.E. Lamberto 
Zanjēru sniegtais atzinīgais novērtējums, kas tika izteikts 2019.gada martā Latvijas 
galvaspilsētas apmeklējuma laikā.110 Rīgas pilsētas pašvaldībai ir svarīgi turpināt 
sistemātisku darbu pie sabiedrības integrācijas procesa īstenošanas, balstoties 
uz tādiem pamatprincipiem kā līdzdalība, sadarbība, piederība un saliedētība.

109  www.iksd.riga.lv, 25.10.2019.
110  https://pasvaldiba.riga.lv, 08.03.2019. 
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21. Pārskata gadā ar Rīgas pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu sekmīgi realizētie 
projekti “Senioru un jauniešu sadraudzība” un “Radošu pasākumu cikls Rīgas se-
nioriem ar filmas uzņemšanu” ir labās prakses piemēri gados jaunāko un gados 
vecāko cilvēku savstarpējas komunikācijas un sadarbības veidošanai un attīstībai. 
Lai risinātu Rīgas pilsētas sabiedrības novecošanas izaicinājumus, arī turpmāk 
pašvaldībai svarīgi sniegt atbalstu projektiem, kas orientēti uz starppaudžu sa-
darbību, vecāka gadagājuma cilvēku vērtības sabiedrībā celšanu, vecuma diskri-
minācijas darba tirgū mazināšanu, kā arī aktīva un veselīga dzīves veida sekmē-
šanu.

22. Pārskata gadā iedzīvotāju skaits, kuri pabeiguši bezmaksas latviešu valodas kur-
sus, samazinājās par 21,7%, attiecīgi 2019.gadā bija 953 personas, 2018.gadā – 1 
217. Bezmaksas latviešu valodas kursu beidzēju skaita samazinājums galvenokārt 
saistīts ar to, ka ir pieaugušas izmaksas uz vienu kursantu, bet kopējā finansēju-
ma summa nav pieaugusi. Līdz ar to, samazinājies uzņemto un beigušo kursantu 
skaits. Ņemot vērā lielu interesi par Rīgas pašvaldības organizētajiem bezmaksas 
latviešu valodas kursiem un pieprasījumu no iedzīvotāju puses, pašvaldībai būtu 
ieteicams meklēt risinājumus finansiāli atbalstīt vairāk projektu, kas nodrošina 
bezmaksas iespēju pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem apgūt latviešu valodu A un 
B līmeņa ietvaros. 

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
23. Organizējot pasākumus Rīgas pilsētā ir vērojama pozitīva mijiedarbība starp kul-

tūru un sportu, apvienojot kultūras pasākumus ar sportiskām aktivitātēm, tādā 
veidā ne tikai bagātinot pilsētas iedzīvotājiem un viesiem pieejamo aktivitāšu 
klāstu, bet arī veicinot aktīva dzīvesveida popularizēšanu un ieviešanu katra in-
divīda ikdienas rutīnā. Piemēram, gaismas festivāls “Staro Rīga” pērn papildināts 
ar pludmales volejbola turnīru “Skanstes Kauss” un skrējienu “Staro Rīga skrē-
jiens”, arī ikgadējos Rīgas svētkos tika piedāvāta iespēja aktīvi sportot, piedaloties 
“Krasta mačos” un citās sportiskās aktivitātēs.

24. Pārskata gadā Rīgas pašvaldība turpināja mērķtiecīgu darbu pie izglītības iestāžu 
sporta infrastruktūras sakārtošanas un pilnveidošanas – Rīgas Klasiskajā ģim-
nāzijā, Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā, Rīgas 93.vidusskolā veikti sporta zāles 
atjaunošanas darbi, savukārt Bērnu un jauniešu basketbola skolā “Rīga” veikta 
sporta zāles apgaismojuma nomaiņa. Novērtējot līdzšinēji sakārtoto Rīgas izglītī-
bas iestāžu sporta infrastruktūras augsto izmantojamības pakāpi un popularitāti 
skolnieku un iedzīvotāju vidū, pašvaldībai ir svarīgi turpināt sporta un fizisko ak-
tivitāšu laukumu atjaunošanu arī citās Rīgas apkaimēs. Mūsdienu prasībām atbil-
stošas sporta infrastruktūras pieejamība veicina skolnieku interesi nodarboties 
ar sportiskajām aktivitātēm, kā arī sniedz apkaimju iedzīvotājiem plašas sporto-
šanas iespējas tuvu dzīvesvietai.

25. Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pa-
sākumiem, 2019.gadā tika likvidētas divas profesionālās ievirzes sporta izglītī-
bas iestādes.111 Kopumā 10 Rīgas pašvaldības dibinātajās sporta skolās izglītības 
programmu apguva ap 8 500 audzēkņi un strādāja 380 pedagogi/treneri.

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
26. Jo zemāks ir cilvēka sociālekonomiskais statuss, jo sliktāki ir veselības rādītāji, 

kurus ietekmē sociālie, ekonomiskie un veselību ietekmējošie vides faktori. Ne-
vienlīdzība veselības jomā samazina ekonomisko un sociālo produktivitāti un no-
ved pie lielākām veselības aprūpes un labklājības izmaksām.112 Tāpēc būtiski ir 
veicināt un nodrošināt to, ka labas veselības aprūpes pakalpojumi un veselību 
veicinoši pasākumi ir pieejami visiem.

27. Rīgas pašvaldība veic plašu multisektorālu starpinstitūciju sadarbību – gan ar 
Rīgas pašvaldības aģentūrām un kapitālsabiedrībām, gan RD iestādēm, kas veici-
na pēc iespējas plašāku piekļuvi visa vecuma iedzīvotājiem un uzlabo izmantoto 
resursu efektivitāti. Svarīgi ir turpināt attīstīt un paplašināt sadarbību, iesaistot 
arī NVO, lai paplašinātu preventīvo pasākumu piedāvājumu.

28. Kā salīdzinoši jaunu risku veselības jomā, īpaši bērnu un jauniešu vidū, var minēt 
viedierīču izmantošanu, ja tajās pieejamo saturu patērē pārāk ilgu laiku. Lai arī 
pētījumu par viedtālruņu ietekmi uz smadzeņu attīstību vēl ir ļoti maz, arvien 
vairāk tiek diskutēts par riskiem – atkarību, psihisko veselību u.c.

29. Kā viens no risināmajiem jautājumiem ir sniegt savlaicīgu palīdzību – sociālās 
aprūpes pakalpojumus personām, kuras pašas netiek galā, lai tuvinieki spēj palikt 
darba tirgū.

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
30. 2019.gadā bija vērojama iepriekšējo gadu tendence, proti, bezdarba līmenis valstī 

un Rīgā saglabājās zems. Arī ilgstošo bezdarbnieku skaits un īpatsvars samazi-
nājās. Lai arī kopējā situācija darba tirgū pēdējos gados ir uzlabojusies, joprojām 
vairākām nestrādājošo rīdzinieku grupām ir grūtības integrēties darba tirgū, lai 
gūtu ienākumus no algota darba savu pamatvajadzību nodrošināšanai.

31. Personu ar invaliditāti un pensijas vecuma personu īpatsvars, kurām ir piešķirts 
trūcīgas personas statuss ir pieaudzis. Līdz ar to pensijas vecuma personu un per-
sonu ar invaliditāti īpatsvars no visām personām, kurām ir piešķirts trūcīgas per-
sonas statuss, 2019.gada beigās veidoja 61% (2018.gadā – 55%, 2017.gadā – 49%).113 
Jāmeklē iespējas, kā veicināt un atbalstīt sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas, lai 

111  Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada publiskais pārskats, 2020
112  https://eurohealthnet.eu 
113  RD LD gadagrāmata “Sociālā sistēma un veselības aprūpe Rīgā 2019.gadā”, 2020
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nodrošinātu profesionālu vai sociālo integrāciju, darba iespējas sociālas atstum-
tības riska grupai.

32. 2019.gadā Rīgas pašvaldība veica pētījumu par jauniešu ar funkcionāliem traucē-
jumiem pāreju no izglītības uz nodarbinātību, kā rezultātā tika atklāts, ka ir ne-
pieciešams izstrādāt atbalstītā darba pakalpojumu. Savukārt pētījuma “Aprūpes 
mājās pakalpojuma izvērtējums” rezultāti liecina par nepieciešamību pilnveidot 
aprūpes mājās pakalpojuma īstenošanas procesu.

33. Divu līmeņu sistēmas ieviešana sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu jomā nodrošina izvērtēšanas procesa nodalīšanu no lēmuma pieņem-
šanas par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu. Savukārt tas nodrošina sociālo 
pakalpojumu piešķiršanas procesā “četru acu principu”, kas mazina pieļaujamo 
kļūdu risku, nodrošina vienotu pieeju izvērtēšanas procesā, samazina korupcijas 
iezīmes vai riskus, paātrina pakalpojuma piešķiršanas procesu u.c.114 

34. Pozitīvi vērtējams, ka 2019.gadā turpināja samazināties ilgstošās sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bez vecāku gādības palikušiem bērniem 
skaits, krīzes centra pakalpojuma saņēmēju skaits. Kā rezultātā paredzētais fi-
nansējums tika novirzīts pakalpojuma cenu palielināšanai un uzsākti jauni pakal-
pojumi – sociālās rehabilitācija programma bērniem ar saskarsmes grūtībām un 
uzvedības traucējumiem un sociālās rehabilitācijas programma ar izmitināšanu 
jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

35. 2019.gadā turpinājās sociālo pakalpojumu jomā uzsāktais darbs pie elektronisko 
sistēmu ieviešanas un pilnveidošanas: 
 ― elektronisko atskaišu iesniegšana pilnībā ieviesta papildu sešiem pakalpoju-

miem (SAC, grupu mājas (dzīvokļa), aprūpes mājās, aprūpētās dzīvesvietas, krī-
zes centra, socializācijas grupu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem pa-
kalpojumiem);

 ― Sociālo pakalpojumu rindu elektroniskās sistēmas uzlabojumu ieviešana; 
 ― Klientu vajadzību pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem izvērtēšanas adminis-

trēšanas elektroniskās sistēmas (ApSis) uzlabojumu ieviešana. 

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
36. Atzinīgi vērtējami RPP veiktie pasākumi mācību gada sākumā, kā rezultātā pārkā-

pumu skaits Zinību dienā ievērojami samazinājās. Salīdzinājumam, ja 2008.gadā 
tika fiksēti aptuveni 300 pārkāpumi, tad pēdējos gados to bija mazāk kā 50.115 
Pašvaldībai ir svarīgi turpināt atbalstīt un attīstīt RPP aktīvu izglītojošu darbu 

114 RD LD gadagrāmata “Sociālā sistēma un veselības aprūpe Rīgā 2019.gadā”, 2020
115 https://pasvaldiba.riga.lv, 22.08.2019.

ar skolēniem un jauniešiem skolās, bērnu un jauniešu svētkos u.c. publiskajos 
pasākumos.

37. RPP darbinieki veic sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzību Rīgas pilsētas 
publiskajās vietās ar 208 videonovērošanas kameru palīdzību. Ar RPP videonovē-
rošanas centra starpniecību 2019.gadā fiksēti 3 494 pārkāpumi (2018.gadā – 2 374) 
un tiesībsargājošajām iestādēm izsniegti 743 video (2018.gadā – 471) ieraksti. Lai 
uzlabotu drošības situāciju Rīgas pilsētas vietās ar augstāku noziedzības intensi-
tāti un veicinātu policijas klātbūtnes palielināšanu, nepieciešams turpināt darbu 
pie videonovērošanas sistēmas tīkla paplašināšanas.

38. Lai vairotu bērnu un jauniešu informētību par drošības noteikumiem, atpūšoties 
pie ūdeņiem, 2019.gadā papildus tiešo pienākumu veikšanai RPP glābšanas die-
nesta darbinieki veica 34 izglītojošus pasākumus mācību iestādēs par drošību 
uz ūdens. Pašvaldības atbalsts RPP glābēju īstenotajiem preventīvajiem pasāku-
miem nolūkā novērst negadījumus uz ūdens ir nozīmīgs priekšnoteikums bērnu 
un jauniešu atbildīguma un uzmanīguma paaugstināšanai.

39. Pašvaldības policijas darba prioritātes jau vairākus gadus ir nemainīgas – pa-
augstināta uzmanība bērniem, vardarbības gadījumu novēršana ģimenē, efektīva 
drošības nodrošināšana pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Pateicoties RPP darbi-
nieku klātbūtnei pilsētas publiskajās vietās, kā arī operatīvai reaģēšanai uz iedzī-
votāju izsaukumiem, 2019.gadā (17 021), salīdzinot ar 2018.gadu (19 413), vērojams 
noziedzīgo nodarījumu kritums par 12,3%. Lai arī turpmāk paaugstinātu drošības 
uzturētāju darbības efektivitāti, Rīgas pilsētas pašvaldībai ir svarīgi pastāvīgi rū-
pēties par RPP materiāli tehnisko nodrošinājumu un darba apstākļu uzlabošanu.

RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
40. Atbilstoši OECD ekspertu 2019.gada ziņojumā “Politikas pasākumi mājokļa pie-

ejamības veicināšanai Latvijā” sniegtajām rekomendācijām, Latvijai ir jāizstrādā 
visaptveroša mājokļu politikas stratēģija, kurai jābūt ilgtermiņa, ar pietiekamu 
finansējuma nodrošinājumu, uz kvalitāti orientētai, koordinētai un inovatīvai. Lai 
veicinātu mājokļu tirgus attīstību un efektīvu funkcionēšanu valstī, t.sk., savā ad-
ministratīvajā teritorijā, Rīgas pilsētas pašvaldībai nepieciešams aktīvi iesaistī-
ties un līdzdarboties valsts mājokļu politikas stratēģijas izstrādē un ieviešanā. 
Tam būtu pozitīva ietekme uz iedzīvotāju labklājību, ekonomikas attīstību, kā arī 
darbaspēka mobilitāti. 

41. Dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanās ALTUM un Rīgas pilsētas pašvaldības īstenotajās 
daudzdzīvokļu māju atjaunošanas atbalsta programmās ir efektīvs risinājums, lai 
sakārtotu un tehniski uzlabotu savu īpašumu, paaugstinot dzīves kvalitāti un sa-
mazinot siltuma patēriņu. 

42. Lai veicinātu nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda atjaunošanu Rīgā, paš-
valdībai būtu lietderīgi izvērtēt iespēju papildus pastāvošai dzīvojamo māju at-
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jaunošanas metodei, kad mājas atjaunošana tiek uzsākta pēc dzīvokļu īpašnieku 
biedrības iniciatīvas, ieviest alternatīvo metodi, kas paredz, ka dzīvojamās mā-
jas atjaunošana tiek uzsākta pēc pašvaldības iniciatīvas, nozīmējot atjaunošanas 
procesa administratoru, kas īsteno attiecīgā nama atjaunošanu. Vienlaikus, paš-
valdībai būtu lietderīgi izstrādāt tipveida dzīvojamo māju sakārtošanas un teh-
niskās uzlabošanas projektus, ko kā pamatu varētu izmantot dzīvokļu īpašnieku 
biedrības, māju pārvaldītāji un apsaimniekotāji.

43. Lai sniegtu esošajiem Rīgas iedzīvotājiem lielāku palīdzību dzīvojamo telpu jau-
tājumu risināšanā, kā arī piesaistītu galvaspilsētai jaunus iedzīvotājus, būtu ne-
pieciešama Rīgas pilsētas pašvaldības aktīvāka rīcība pašvaldības un privātā īres 
fonda attīstībā, t.sk., atbalsta sniegšana dzīvojamo īres māju būvniecībai, atjau-
nošanai, pārbūvei vai jaunuzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu dzīvojamo īres māju 
iegādei ar mērķi novērst tirgus nepilnību dzīvojamo īres māju pieejamības nodro-
šināšanā mājsaimniecībām.116

44. Lai stiprinātu prognozējamu pozitīvu sociāli ekonomisko efektu no akadēmisko 
pilsētiņu jeb zināšanu teritoriju veidošanās un attīstības Rīgas pilsētas Pārdau-
gavas apkaimēs, pašvaldībai ciešā sadarbībā ar Latvijas augstskolām (LU, RTU, BA 
“Turība”, Rīgas Stradiņa universitāti un RISEBA) ieteicams meklēt stratēģiskus ri-
sinājumus vietējo un ārvalstu studentu, akadēmiskā personāla, administratīvo un 
tehnisko darbinieku īslaicīgai un ilglaicīgai izmitināšanai nepieciešamā mājokļa 
sektora attīstībai Daugavas kreisajā krastā.

45. Plānojot un realizējot Rīgas pilsētas publiskās ārtelpas, t.sk., bērnu rotaļu lauku-
mu, sporta laukumu, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu utt. atjaunošanas 
un labiekārtošanas pasākumus, ir svarīgi izmantot universāla dizaina pamatprin-
cipus. Rīgas pilsētvides objektiem jābūt pieejamiem un ērti izmantojamiem ikvie-
nam pilsētas iedzīvotājam un viesim, neatkarīgi no vecuma, auguma un pārvieto-
šanās spējām.

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība
46. Lidosta “Rīga” jau ir uzsākusi vērienīgu attīstības projektu, kura rezultātā tuvāko 

gadu laikā plānots izbūvēt pasažieru termināļa paplašinājumu ar kapacitāti līdz 12 
milj. pasažieru gadā. Paplašinātais lidostas terminālis būs savienots ar Rail Balti-
ca dzelzceļa staciju, veidojot vienotu pasažieru apkalpošanas kompleksu.

47. 2019.gadā sekmīgi tika realizēta čartera lidojumu programma starp Seulu un Rīgu, 
kā arī uzsākta regulāra kravu pārvadājumu programma no Ķīnas. Lai paplašinātu 
Rīgas maršrutu tīklu jaunos tirgos, lidosta turpinās darbu pie tālsatiksmes lidoju-

116 https://lvportals.lv, 24.10.2018.

mu attīstības gan pasažieru, gan kravu segmentā. Mērķa tirgi ir ASV, Ķīna un citas 
Āzijas reģiona valstis.117 

48. Lai gan lidosta “Rīga” jau apkalpo pusi no visām Baltijas valstu aviokravām, kravu 
sektoram saglabājas liels attīstības potenciāls. 

49. Valsts kontroles revīzijā secināts, ka Latvijā nav īstenota pietiekami efektīva “Rail 
Baltica” dzelzceļa projekta pārvaldība. Latvija starp Baltijas valstīm izceļas ar to, 
ka pirmajos piecos projekta īstenošanas gados ir izlietota vien nepilna ceturtā 
daļa jeb 24% no piecos gados piešķirtā finansējuma un virkne aktivitāšu tiek ka-
vētas no viena līdz pat četriem gadiem. Viskritiskākie novēlojumi Valsts kontroles 
ieskatā ir Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla, starptautiskās lidostas “Rīga” stacijas 
un dzelzceļa līnijas Latvijas centrālās daļas būvniecības termiņu pagarināšana no 
diviem līdz četriem gadiem tehnisko projektu nesavlaicīgas izstrādes dēļ.118

PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
50. Atsakoties no privātā autotransporta, svarīga ir arī ekoloģiskā nospieduma mazi-

nāšana uz apkārtējo vidi. Viena vieglā automobiļa saražotais vidējais CO2 izmešu 
daudzums ir 200 g/km. Tātad 52 vieglie auto veido 10 400 g/km CO2 izmešu, kamēr 
viens autobuss – tikai 900 g/km jeb, izdalot uz 52 autobusa pasažieriem, 17,3 g/
km. Saskaņā ar pētījumu centra SKDS datiem kā galvenos argumentus par labu 
sabiedriskā transporta izmantošanai iedzīvotāji visbiežāk min izdevīgāku cenu, 
jo sabiedriskā transporta biļete izmaksā daudz lētāk nekā degviela, automobiļa 
remonts, apdrošināšana, nodokļi u.c. blakus dzīvesvietai vai darbam esošas pie-
turvietas; piemērotu transporta kustības grafiku un citu transporta līdzekļu ne-
esamību. Savukārt biežāk izplatītākie iemesli, kāpēc tomēr atteikties no sabied-
riskā transporta pakalpojumiem, ir iedzīvotāju rīcībā esošais privātais vai darba 
automobilis (SKDS aptaujas, 2017-2019).119

51. Pasaules pieredze rāda, ka inovāciju rašanos būtiski veicina ikdienas kustības un 
satikšanās ērtums. Lai pilnvērtīgi izmantotu Rīgas iespējas inovāciju veidošanai, 
ko rada augstskolu un uzņēmumu koncentrācija Daugavas kreisajā krastā, nepie-
ciešama efektīva mobilitātes infrastruktūra, kurā apvienots dzelzceļš, sabiedris-
kais transports, autotransports, kājāmgājēji, velosipēdisti, elektrisko skrejriteņu, 
laivu un citi braucēji. Lai sekmētu Daugavas kreisā krasta – “zināšanu jūdzes” 
straujāku attīstību, nepieciešams ieviest uzlabojumus, tāpēc būtiski ņemt vērā 
ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem mobilitātes attīstības jomā nā-
kamo 10 gadu periodam, kas tapa pasākuma MadCity ietvaros.120

117 www.la.lv, 08.01.2020.
118 https://skaties.lv, 23.01.2020.
119 www.la.lv, 16.09.2019. 
120 Izdevums “Latvijas būvniecība”, 04.10.2019.
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52. 2019.gadā Rīgā turpināja pieaugt gan velobraucēju skaits, gan strauji palielinājās 
mikromobilitātes elementu – elektrisko skrejriteņu lietošana, kā rezultātā pie-
auga arī konfliktsituācijas/negadījumu skaits dalot pilsētas telpu starp gājējiem, 
velobraucējiem, elektrisko skrejriteņu braucējiem u.c. Lai mazinātu satiksmes 
drošības riskus un veicinātu elektrisko pārvietošanas līdzekļu iekļaušanos Rīgas 
pilsētas satiksmē, pašvaldībai ir nepieciešams aktīvi līdzdarboties šīs jomas sa-
kārtošanā, izstrādājot normatīvo regulējumu. 

53. Ņemot vērā pieaugošo transporta satiksmi Rīgas centrā, turpretī iedzīvotāju skai-
ta samazināšanos un pārcelšanos citviet, kas ir pretēja tendence pilsētas kon-
cepcijai, kas vērsta uz dzīves kvalitātes uzlabošanu pilsētas centrā, pārskata 
gada nogalē pašvaldība ar pilsētplānotājiem vienojās par vairāku eksperimentu 
ieviešanu kvalitatīvas publiskās ārtelpas veidošanā, starp tiem, ielu atvēlēšanu 
gājējiem. Šādi eksperimenti dos iespēju izvērtēt gājēju ielu priekšrocības un trū-
kumus, pirms atvēlēt kādu no ielām gājējiem pastāvīgi.

54. Pašvaldībai ir ieteicams meklēt risinājumus ūdenstransporta infrastruktūras at-
tīstībai un iekšējo ūdeņu kuģošanas veicināšanai. Abu Daugavas krastu savieno-
šana ar kuģu satiksmi pavērtu jaunas iespējas pilsētas satiksmes sistēmas attīs-
tībai, pilsētas iedzīvotāju un viesu pārvietošanās iespēju paplašināšanai, jaunu 
uzņēmējdarbības jomu veidošanai u.c.

55. Lai kompleksi risinātu mobilitātes izaicinājumus, turpinājās sadarbība ar dāņu pil-
sētplānotāju biroju Gehl architects pie Rīgas mobilitātes vīzijas 2050.gadam, kā arī 
“Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas”, kuras 
mērķis ir definēt īstermiņa, vidēja un ilgtermina rīcības moblitātes uzlabošanai Rīgā.

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
56. Pārskata gadā VARAM izstrādāja “Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plā-

nu 2020.-2030.gadam”, kas paredz līdz 2030.gadam veikt pakāpenisku krāšņu mo-
dernizēšanu vai nomaiņu pret citu apkures veidu, ievērojot iedzīvotāju iespējas. 
Pagaidām nav zināms, kāds būs atbalsta mehānisms – ar kādu līdzfinansējumu 
piedalīsies valsts un vai iesaistīsies arī pašvaldības, lai palīdzētu iedzīvotājiem 
apmaksāt citu apkures sistēmas izveidi vai modernizēt jau esošo. Iespējams, va-
rētu izmantot Eiropas fondu finansējumu vai arī ierosināt pašvaldībām samazināt 
NĪN uz konkrētu laika periodu, taču ne visos īpašumos nodokļa samazināšana 
kompensēs izmaksas, kas būs nepieciešamas, lai pieslēgtos centralizētajai apku-
res sistēmai vai krāsni nomainītu pret gāzes apkures katlu. Esošie pārbaužu dati 
parāda, ka Rīgā, Liepājā un Rēzeknē cietā kurināmā (malkas, ogļu u.tml.) radīto 
putekļu jeb smalko daļiņu koncentrācija gaisā pārsniedz cilvēka veselībai drošu 
līmeni.121

121  www.riga.lv, 24.07.2019. 

57. RD 29.11.2019. saistošie noteikumi Nr.87 paredz, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas apsaimniekotājs sadarbībā ar dzīvokļa īpašuma īpašniekiem par saviem līdzek-
ļiem līdz 01.01.2021. slēdz atkritumu stāvvadus, nodrošinot atkritumu konteineru 
uzstādīšanu. Ņemot vērā paredzētas darbības ietekmi uz ilgus gadus daudzdzī-
vokļu dzīvojamajās mājās pastāvošu atkritumu apsaimniekošanas praksi, Rīgas 
pilsētas pašvaldībai ir jāveic nozīmīgs sagatavošanas darbu apjoms, lai atkritu-
mu apsaimniekošanas paradumu maiņas process noritētu maksimāli efektīvi un 
veiksmīgi. Nepieciešams veikt iedzīvotāju savlaicīgu informēšanu par gaidāmajām 
izmaiņām atkritumu apsaimniekošanā, kā arī veicināt viņu interesi sadarboties 
ar atkritumu apsaimniekotāju, lai izvēlētos viņiem ērtāku atkritumu konteineru 
uzstādīšanas vietu. Ir svarīgi veikt iedzīvotāju izglītošanu atkritumu šķirošanas un 
apsaimniekošanas jautājumos, akcentējot īpašu uzmanību uz iedzīvotāju priekš-
rocībām, kuras var sniegt atkritumu apsaimniekošanas paradumu maiņa.

58. Rīgas pilsētai ir nepieciešams risināt jaunas lietusūdens sistēmas izbūvi un veikt 
esošo lietusūdens uztvērēju atslēgšanu no kanalizācijas kopsistēmas. Lai nodro-
šinātu iepriekš minēto funkciju izpildi, jāizveido starpinstitucionāla darba grupa 
vai jauna struktūvienība lietus ūdens pārvaldības jautājumu risināšanai/sakārto-
šanai.

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
60. Lai mazinātu iedzīvotāju, ekonomikas, infrastruktūras, apbūves un dabas ievaino-

jamību pret klimata pārmaiņu ietekmēm, Rīgas pilsētas pašvaldība pievērš lielu 
uzmanību ar oglekļa neitralitātes mērķu sasniegšanu saistītu jautājumu aktuali-
zēšanai un risināšanai gan vietējā, gan starptautiskajā līmenī. Lai dalītos ar savu 
pieredzi un diskutētu par ilgtspējīgas enerģētikas un klimata saglabāšanas poli-
tikas izstrādes un ieviešanas aktualitātēm, 2019.gadā EK rīkotā projekta “Pilsētu 
mēru pakts – Austrumi” ietvaros Rīgas pilsētas pašvaldība uzņēma 18 Austrumei-
ropas pilsētu mērus un viņu vietniekus.

61. Apzinoties, ka klimata pārmaiņas un vides degradācija ir eksistenciāls drauds Ei-
ropai un pasaulei, Rīgas pilsētas pašvaldībai ir svarīgi turpināt saglabāt proaktīvu 
rīcību un nostāju enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanas jomā, lai Eiropa 
kļūtu par pirmo klimata neitrālo pasaules daļu.

62. Lai nodrošinātu regulāru un aktuālu informāciju par Rīgas pilsētas darbību ener-
ģētikas un klimata mērķu sasniegšanā, pašvaldība veic ikgadējo datu apkopošanu 
un ziņošanu starptautiskajai NVO “Carbon Disclosure Project” par paveikto klima-
ta pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā. 

63. Vērtējot ES un pasaules apdzīvoto teritoriju klimata noturīgas pārvaldības attīs-
tības tendences, secināms, ka arvien aktuāls kļūst jautājums par pašvaldības fi-
nansēto pasākumu un projektu pieskaņošanu izvirzītajam klimata neitralitātes 
kursam uz mazākām SEG emisijām un klimata noturīgu attīstību. Tas nozīmē, ka 

http://www.riga.lv
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plānojot Rīgas pilsētas pašvaldības īstermiņa, vidējā termiņā un ilgtermiņa attīs-
tības pasākumus un projektus neatkarīgi no nozares, ieteicams izvērtēt to sniegu-
mu enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanā.

64. Apzinoties ar klimata pārmaiņām saistīto jautājumu aizvien pieaugošo nozīmi Rī-
gas pilsētas teritorijas attīstības plānošanā, jaunās Rīgas Attīstības programmas 
2021.-2027.gadam izstrādes ietvaros ieteicams pievērst īpašu uzmanību klimata 
pārmaiņu raksturojošo rādītāju definēšanai. Ilgtermiņā tas ļautu novērtēt klimata 
pārmaiņas, precizēt prognozes un klimata pārmaiņu scenārijus, kā arī plānot pro-
jektus un pasākumus klimata pārmaiņu mazināšanai un Rīgas pilsētas pašvaldī-
bas pielāgošanai klimata pārmaiņām.

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana
65. Rīgas pašvaldība aktīvi turpināja darbu pie pilsētvidi degradējošo būvju sakār-

tošanas un sabiedrības drošību apdraudošu graustu likvidēšanas. Kopumā 2019.
gadā izskatīti jautājumi par 372 NĪ objektiem, 110 graustiem pieņemts lēmums 
piemērot paaugstinātu NĪN likmi (3%), pieņemti 16 lēmumi par būvju piespiedu 
sakārtošanu vai nojaukšanu un 185 objekti sakārtoti (t.sk. nojaukti).

66. Namīpašnieku aktivitāte konkursa “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 
kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai” ietvaros liecina par lielu intere-
si sakārtot savu īpašumu. Lai mazinātu dzīvojamo māju degradāciju un uzlabotu 
dzīvojamās vides kvalitāti, pašvaldībai jārod iespējas palīdzības sniegšanā un jā-
paplašina sniegtais atbalsts, izstrādājot jaunus atbalsta instrumentus.

RV15 Laba vides kvalitāte
67. Lai sasniegtu EK izvirzītos mērķus gaisa piesārņojuma mazināšanā, VARAM ir iz-

strādājis Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020.-2030.gadam, kurā 
piedāvātas turpmākās rīcības un papildus pasākumi, kas jāveic, lai mazinātu gaisa 
piesārņojumu – starp tiem, Rīgā veicamie pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanai. 
Būtiski ir veikt visas paredzētās darbības Rīgas pilsētā, lai mazinātu tiesvedības 
risku122 par cieto putekļu daļiņu jeb PM10 piesārņojuma normu pārsniegšanu.

68. PM10 gada robežlielums (40 µg/m3) 2019.gadā netika pārsniegts nevienā monito-
ringa stacijā Rīgā. Diennakts robežlielums (ne vairāk kā 35 putekļainas dienas gadā) 
daļiņām 2019.gadā sasniegts Brīvības ielā – 35 dienas (bez ielu sālināšanas gadī-
jumu skaita izvērtēšanas. Galvenais daļiņu (putekļu) PM10 un PM2,5 izmešu avots 
Rīgā ir autotransports (izplūdes gāzes, riteņu saceltie putekļi), kā arī birstošo kra-
vu pārkraušana Brīvostas uzņēmumos un dažādu celtniecības, remonta u.c. uzņē-

122  Risks, ka EK pret Latviju varētu sākt tiesvedību par PM10 piesārņojuma normu pārsniegšanu, ir ļoti 
augsts. 2014.gadā EK pret Latviju uzsāka pārkāpuma procedūru par PM10 piesārņojumu vidē un jau 
2015.gadā EK brīdināja, ka problēmu nerisināšanas gadījumā tai draud tiesu darbi un apjomīgas 
soda naudas.

mumu darbība. Zaru un lapu dedzināšana privātmāju dārzos pavasara un rudens 
sezonās, kā arī kūlas dedzināšana Rīgas apkārtnē pavasarī arī palielina putekļu 
piesārņojumu pilsētā.123

69. Lai arī novērojumu stacijās Rīgā 2019.gadā netika pārsniegti normatīvi, vienlai-
kus jāatzīmē, ka tika pārsniegts Pasaules Veselības Organizācijas rekomendētais 
daļiņu PM10 gada lielums stacijās “Brīvības iela” un “Kronvalda bulvāris”. Tāpat 
Pasaules Veselības organizācijas apkopoto pētījumu124 dati liecina, ka gaisa pie-
sārņojumam ir būtiska ietekme uz cilvēka veselību, t.sk. palielina elpošanas orgā-
nu saslimstības risku, sirds-asinsvadu sistēmas slimības risku, kā arī var izraisīt 
nervu sistēmas attīstības un darbības traucējumus u.c.

70. Ņemot vērā to, ka autotransports ir viens no lielākajiem piesārņotājiem pilsētā, 
liela daļa no gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumiem ir saistīti ar transporta un 
satiksmes infrastruktūras pilnveidi – tika veikta regulāra ielu tīrīšana, izmantojot 
putekļus uzsūcošas iekārtas (89 402 km), veikta ielu brauktuvju mitrā uzkopšana 
(3 745 000 m2), izveidotas sabiedriskā transporta braukšanas joslas, ieviesti stāvē-
šanas aizliegumi, uzstādītas velonovietnes, velostatīvi u.c. Vienlaikus tika uzsākta 
Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas izstrāde, 
kuras ietvaros tiks piedāvāti risinājumi, kas veicinās “zemās emisiju zonas” izveidi 
Rīgas centrā.

71. Viens no būtiskiem pamatelementiem lidostas ilgtspējīgai darbībai un biznesa 
attīstībai ir būtisko vides aspektu un energoresursu patērētāju kontrole. Lai sa-
mazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām, lidosta “Rīga” piedalās Airport Carbon 
Accreditation programmā un samazina CO2 emisijas, kas ir tās tiešā kontrolē. 
Vienlaikus lidostā ir ieviesta un sertificēta vides pārvaldības sistēma atbilstoši 
ISO 14001 standartam.125 

72. Plānojot un ieviešot pasākumus vides trokšņa samazināšanai primāri ir jācenšas 
mazināt trokšņa piesārņojuma līmeni prioritārajās akustiskā diskomforta zonās, 
kas noteiktas esošajā rīcības plānā vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerāci-
jā 2017.-2022.gadam atbilstoši ES kritērijiem un metodikai.

73. Pilsētā ir plašas teritorijas, kas pieguļ Daugavai, kanālam u.c. ūdens tilpnēm, tā-
pēc ūdensmalu un tuvējās akvatorijas attīstībai ir lielas iespējas un perspektīvas 
publiskās ārtelpas kvalitātes un daudzveidības radīšanai.126 Pilsētai ir jāturpina 
ūdensmalu attīstības un pieejamības teritoriju paplašināšana, tajās veidojot kva-

123  www.mvd.riga.lv 
124  Air quality in Europe – 2018 report, EEA report, No 12/2018 
125  VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” vides pārskats, 2019
126 Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats 

[tiešsaiste]. SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Pieejams: http://www.sus.lv/sites/
default/files/media/faili/rtp2030_vides_parskats_final_211019.pdf 

http://www.mvd.riga.lv
http://www.sus.lv/sites/default/files/media/faili/rtp2030_vides_parskats_final_211019.pdf
http://www.sus.lv/sites/default/files/media/faili/rtp2030_vides_parskats_final_211019.pdf
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litatīvu publisko ārtelpu ar augstvērtīgu dzīves vidi, tai skaitā aktīvajai atpūtai ne-
pieciešamo infrastruktūru – labiekārtotām peldvietām, sporta spēļu laukumiem 
un ērtiem piebraucamajiem veloceļiem u.c. 

74. Neatņemama vides kvalitātes sastāvdaļa ir gaismas piesārņojums pilsētvidē, līdz 
ar to Rīgas pilsētas pašvaldībā nepieciešams izstrādāt un ieviest normatīvu, kas 
nosaka projektu izstrādes un ieviešanas procesā ievērot noteiktus apgaismojuma 
intensitātes kritērijus un energoefektivitātes prasības, t.sk. viedos risinājumus 
vienota, estētiska un harmoniska pilsētas vizuālā tēla veidošanā. Vienlaikus 
jāizskata iespēja samazināt apgaismojuma ilgumu un daudzumu noteiktos laikos 
un vietās, saglabājot to nozīmīgākajās vietās – krustojumos, uz gājēju pārejām u.c.

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta 
ekonomiskā kvalitāte
75. Dažādu aktivitāšu un iniciatīvu organizēšana un tajās iesaistīto dalībnieku skaits 

liecina par augstu iedzīvotāju interesi uzņēmējdarbības jomā. Pasākumos, kuros ir 
liels klientu pieprasījums, jāmeklē iespējas un risinājumi, kā uzņemt un atbalstīt 
pēc iespējas vairāk dalībnieku šādās aktivitātēs. Vienlaikus jāpilnveido uzsāktās 
aktivitātes, paredzot tajās izmaiņas un jaunas uzņēmējdarbību veicinošas darbī-
bas un sadarbības formas.

76. Arvien vairāk tika diskutēts un attīstīta iniciatīva par ielu slēgšanu autotranspor-
tam un to atvēlēšanu gājējiem. Tā rezultātā varētu palielināties cilvēku plūsma 
attiecīgajās ielās, kas attiecīgi veicinātu lielāko daļu uzņēmējdarbības aktivitāšu.

77. Latvijas uzņēmumu vadītāju pētījums127 par efektivitāti un izaugsmi atklāj, ka 33% 
Latvijas uzņēmēji apgūstot jaunas zināšanas, meklē iespēju mācīties mārketingu 
un pārdošanu, 31% uzņēmumu vadītāju labprāt iegūtu pieredzi biznesa un stratē-
ģijas plānošanā, savukārt 27% mācās tehnoloģijas un IT. Finanses un grāmatvedī-
bu, e-komerciju, personālvadību apgūst 20% uzņēmēju. Rīgā uzņēmējiem visvairāk 
noderētu citu uzņēmēju pieredze mārketingā un pārdošanā, kā arī zināšanas eks-
portā.128 Ņemot vērā, ka uzņēmēji vislabprātāk mācās no citu uzņēmēju pieredzes 
un praktiskiem piemēriem, plānojot uzņēmējdarbības atbalsta programmas, jā-
paplašina tādu aktivitāšu iekļaušana, kas piedāvā iespēju uzņēmējiem apmainī-
ties ar pieredzi. 

78. 2019.gadā iedzīvotāju ienākumu, patēriņa un uzņēmējdarbības attīstības pieau-
gums veicināja gan komerciālā, gan dzīvojamā NĪ nozares attīstību. Ja iepriekš 
jaunu biroju attīstības trūkums neļāva Rīgai pilnībā konkurēt ar Tallinu vai Viļņu, 

127 Pēc Swedbank pasūtījuma sadarbībā ar SKDS veikta aptauja laika posmā no 2019.gada augusta līdz 
septembrim, aptaujājot 750 respondentus – uzņēmējus un uzņēmuma vadītājus

128 www.ir.lv, 27.09.2019. 

piesaistot starptautisko uzņēmumu uzmanību, tad 2019.gadā tirgus Rīgā tika pa-
pildināts ar gandrīz 56 000 m2 jaunu biroja platību. 129

RV17 Augoša daudzprofilu osta
79. Ņemot vērā sociālekonomiskos procesus valstī, kā arī ģeopolitisko situāciju reģio-

nā, nav izdevies īstenot NAP2020 uzstādījumu – dubultot kravu apgrozījumu visās 
trīs lielajās (Rīgas, Ventspils un Liepājas) ostās līdz 2020.gadam. Turklāt kravu ap-
grozījuma rādītājos vērojama pat pretēja tendence – laika periodā no 2011.gada 
(68,8 milj.t) līdz 2019.gadam (62,4 milj.t) vērojams kritums par 9,4%. 

80. Lai arī kopējais kravu apjoms samazinājies, vienlaikus jāatzīmē, ka reģionā kopu-
mā mainās vēsturiskās kravu plūsmas un samazinās Latvijas ostās apstrādāto 
tranzīta kravu apjoms – šāds sasniegtais rezultāts vērtējams pozitīvi. Turklāt caur 
Latvijas lielajām ostām pērn pārkrauts 41% no kopējā Baltijas valstu kravu apjoma 
(147 milj. tonnas).130

81. 2019.gads iezīmējas arī ar būtiskām izmaiņām pārkrauto kravu struktūrā Rīgas 
brīvostā. Kaut arī samazinoties ogļu un naftas produktu kravām kopējais kravu 
apgrozījums ostā ir krities, taču vairākos kravu segmentos uzstādīti absolūtie re-
kordi. Ļoti strauji pieaudzis kokmateriālu, īpaši koksnes granulu un šķeldas ap-
joms. Labības kravu apjoms pieaudzis par 40%, un kūdras kravu par gandrīz 20%, 
kas norāda uz Latvijas eksporta kravu pieaugumu Rīgas ostā.131 Rīgas brīvostā 
pārkrauto kravu apgrozījums 2019.gadā, salīdzinot ar 2018.gadu ir samazinājies 
par 9,9%.

82. Pozitīvi vērtējamas izmaiņas pārkrauto kravu struktūrā – samazinās ogļu un naf-
tas produktu kravas kopējā kravu apgrozījumā, turpretī vairākos kravu segmen-
tos uzstādīti rekordi. Tas samazina riskus – apgrozījuma jutīgumu pret iespējamo 
ogļu kravu apjoma samazinājumu, jo mainoties tirgus konjunktūrai, ogļu kravas ir 
visriskantākais kravu segments Rīgas brīvostai, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, 
Krievijas ostu attīstības plānus, kā arī ogļu patēriņa apjoma un ģeogrāfijas izmai-
ņas pasaules tirgū.

83. Pārskata gada decembrī Saeimā pieņemti Grozījumi likumā par ostām132 ar kuriem 
Latvijas valsts pārvaldībā pārņemtas Rīgas un Ventspils ostas.

84. Aizvadītajā gadā Rīgas ostā, apkalpojot 870 tūkst. pasažieru, atkārtoti sasniegts 
2018.gada pasažieru apgrozījuma rekords. 2019.gadā ostā ienāca 81 kruīza ku-
ģis, atvedot uz Rīgu 69,2 tūkst. kruīza pasažieru no visiem pasaules reģioniem. 

129 www.ober-haus.lv, 22.04.2020.
130 www.rop.lv, 23.01.2020.
131 www.rop.lv, 23.12.2019.
132 https://likumi.lv/ta/id/311411-grozijumi-likuma-par-ostam

http://www.ir.lv,
http://www.ober-haus.lv
http://www.rop.lv
http://www.rop.lv
https://likumi.lv/ta/id/311411-grozijumi-likuma-par-ostam
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2019. gadā kruīza tūristi Rīgā ieradās no 121 valsts, visvairāk no Vācijas, ASV un 
Lielbritānijas.133

RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums
85. Kā vienu no nozīmīgākajiem notikumiem 2019.gadā tūrisma nozares attīstībā var 

minēt sadarbības memoranda parakstīšanu starp RD un Latvijas Viesnīcu un res-
torānu asociāciju, Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju un biedrību 
“Latvijas Kongresu birojs”. Tā darbības efektivitāte būs lielā mēra atkarīgā no ie-
saistīto pušu sadarbības Rīgas starptautiskās atpazīstamības veicināšanā, Rīgas 
kā darījumu tūrisma galamērķa attīstībā, kā arī kvalitatīvu un liela mēroga starp-
tautisku profesionālu, kultūras un sporta pasākumu organizēšanas Rīgā.

86. Nozīmīgs priekšnoteikums darījumu tūrisma nozares attīstībai ir jauna darījumu 
tūrisma attīstības plānošanas dokumenta izstrāde, Rīgas pilsētas pašvaldībai sa-
darbojoties ar tūrisma nozares uzņēmējiem. Pašvaldības un privāta sektora pār-
stāvju sadarbība mērķu un sasniedzamo rezultātu izvirzīšanā, esošo problēmu 
identificēšanā un to risinājumu paredzēšanā ļautu mazināt sezonalitātes ietekmi 
uz tūrismu Rīgā.

87. Popularizējot Rīgu kā labvēlīgu vietu starptautisku sporta pasākumu rīkošanai, 
2019.gadā Rīgas pilsētas dome sniedza atbalstu Kontinentālās hokeja līgas hokeja 
spēles, Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm, kā arī Eiropas U19 telpu futbola 
čempionāta organizēšanai un norisei valsts galvaspilsētā.

88. Lai veicinātu Rīgas atpazīstamību caur dažādiem sporta veidiem un stiprinātu pil-
sētas ekonomiku, Rīgas pilsētas pašvaldībai nepieciešams turpināt aktīvu rīcību 
atbalsta sniegšanā liela mēroga sporta sacensību organizēšanai Rīgā. Viens no 
tuvākās nākotnes prioritārajiem uzdevumiem ir 85.pasaules čempionāta hokejā 
sekmīgas norises nodrošināšana Rīgā 2021.gada maijā.

89. Rīgas pilsētas unikālais kultūrvēsturiskais mantojums un iedzīvotāju radošuma 
un kultūras izpausmju daudzveidība ir nozīmīgs resurss kultūras un izziņas tūris-
ma attīstībai. Lai veicinātu ārvalstu tūristu interesi un vēlmi apmeklēt un iepazīt 
Latvijas galvaspilsētas kultūru un kultūras mantojumu, ir nepieciešams mērķ-
tiecīgi veicināt saskaņotību starp kultūras un tūrisma politiku. Ieteicams aktīvāk 
izmantot Rīgas pilsētas kultūras iniciatīvas kā tūrisma vietu atpazīstamības ins-
trumentus. 

133  www.rop.lv, 14.01.2020.

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību 
vērsta pārvaldība
90. 2019.gadā parakstītais sadarbības memorands ir nozīmīgs solis ceļā uz Rīgas un 

Pierīgas pašvaldību partnerības veidošanu un attīstību, atbalstot ideju par vie-
nota Rīgas metropoles areāla stiprināšanu, tādējādi sekmējot vienotas teritorijas 
ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

91. Rīgas pilsētas pašvaldībai svarīgi turpināt aktīvu un sistemātisku sadarbību ar 
Pierīgas pašvaldībām gan politiķu, gan speciālistu līmenī.

92. Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas jomā 2019.gads ie-
zīmējās ar vairākiem nozīmīgiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem, kas snie-
dza interesentiem plašas iespējas līdzdarboties jaunās Rīgas Attīstības program-
mas 2021.-2027.gadam izstrādē, piedalīties jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 
2030. gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešanā, ņemt dalību publiskajā 
diskusijā par ”Rail Baltica” projekta īstenošanu galvaspilsētas administratīvajā te-
ritorijā u.c.

93. Lai mērķtiecīgi veicinātu konstruktīvu sadarbību starp pašvaldību, iedzīvotājiem, 
NVO un uzņēmējiem Rīgas pilsētas attīstības plānošanas jautājumos, pašvaldībai 
ieteicams pastāvīgi meklēt iespējas kā sasniegt un iesaistīt plašāku sabiedrības 
daļu. Sabiedrības līdzdalībai jābūt balstītai uz visu ieinteresēto pušu savstarpējo 
cieņu un uzticēšanos. 

94. 2019.gadā norisinājās darbs pie daudzpusējās Rīgas pilsētas pašvaldības starp-
tautiskās sadarbības veicināšanas. Kopumā Rīgā uzņemtas 60 ārvalstu delegāci-
jas. Tiekoties ar ASV, Austrijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Japānas, Ķīnas u.c. valstu 
vēstniekiem Latvijā, RD priekšsēdētājs un RD atbildīgie darbinieki pārrunāja turp-
mākās sadarbības veicināšanas un pilnveidošanas iespējas. 

95. Rīgas pilsētas pašvaldībai svarīgi stiprināt esošās starptautiskās sadarbības at-
tiecības, kā arī veidot jaunas, jo īpaši veicinot Rīgas pilsētas pašvaldības un ār-
valstu ekonomisko sadarbību un investīciju piesaisti galvaspilsētas sociāli ekono-
miskajai attīstībai stratēģiski nozīmīgo un Rīgas konkurētspēju veicinošo projektu 
īstenošanai. 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktore (personiskais paraksts)  
I.Purmale

http://www.rop.lv
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Pārskata sagatavošanā izmantotie materiāli
GADAGRĀMATAS, PĀRSKATI, ZIŅOJUMI, SABIEDRISKĀS APTAUJAS REZULTĀTI UN PERIODISKIE IZDEVUMI

 z Akciju sabiedrības “Rīgas siltums” 2019.gada pārskats. Rīga: akciju sabiedrība “Rīgas siltums”, 2020.
 z Izdevums “Latvijas Būvniecība”, 04.10.2019.
 z Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2019.gada publiskais pārskats, 2020.
 z Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” “Metodoloģiskās vadlīnijas praktiskam ielu jaunatnes darbam Rīgas pašvaldībā”. Rīga: Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departaments, 2019.
 z “Pārskats par gaisa kvalitāti Latvijā 2019.gadā”, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 2020.
 z Rīgas Centrālās bibliotēkas 2019.gada darba pārskats. Rīga: Rīgas Centrālā bibliotēka, 2020.
 z Rīgas domes Labklājības departamenta gadagrāmata “Sociālā sistēma un veselības aprūpe 2019.gadā”. Rīga: Rīgas domes Labklājības departaments, 2020.
 z Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” 2019.gada publiskais pārskats, 2020.
 z Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” 2019.gada publiskais pārskats, 2020.
 z Rīgas pašvaldības policijas 2019.gada pārskats, 2020.
 z Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada publiskais pārskats. Rīga: Rīgas dome, 2020.
 z Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” “Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

Vides pārskats”. Rīga: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2019.
 z Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Civitta Latvija” veiktā pētījuma “Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības novērtēšanas metodika Rīgas 

apkaimju līmenī” materiāli. Rīga: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Civitta Latvija”, 2020.gada jūnijs – augusts.

TĪMEKĻA VIETNES
 z CDP bezpeļņas labdarības organizācija https://www.cdp.net
 z Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija  http://www.oecd.org
 z EuroHealthNet bezpeļņas partnerības organizāciju vietne https://eurohealthnet.eu 
 z Eiropas Savienības statistikas birojs Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat
 z Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde www.csb.gov.lv
 z Latvijas valsts simtgades birojs https://lv100.lv
 z Nacionālā informācijas aģentūra LETA www.leta.lv
 z Nekustamā īpašuma kompānija “Ober-Haus Real Estate Advisors” http://www.ober-haus.lv/
 z Nekustamā īpašuma kompānija “Latio” www.latio.lv
 z Rail Baltica globālā projekta vietne https://www.railbaltica.org
 z Rīgas brīvostas pārvalde http://rop.lv
 z Rīgas dome https://pasvaldiba.riga.lv; 

 www.riga.lv

https://www.cdp.net
http://www.oecd.org
https://eurohealthnet.eu
http://www.csb.gov.lv
http://www.leta.lv
http://www.ober-haus.lv/
http://www.latio.lv
https://www.railbaltica.org
http://rop.lv
https://pasvaldiba.riga.lv
http://www.riga.lv
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 z Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments www.iksd.riga.lv;
 https://izglitiba.riga.lv/lv;
 https://integracija.riga.lv;
 https://sports.riga.lv

 z Rīgas domes Mājokļu un vides departaments http://mvd.riga.lv
 z Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments  www.rdpad.lv

 www.sus.lv
 z Rīgas pašvaldības aģentūra
 z “Rīgas enerģētikas aģentūra”  www.rea.riga.lv
 z Rīgas pašvaldības aģentūra 
 z “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” www.new.arhitekts.riga.lv
 z Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība
 z “Rīgas Centrāltirgus”  www.rct.lv
 z Rīgas pašvaldības pakalpojumu portāls www.eriga.lv
 z Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lursoft” www.lursoft.lv; blog.lursoft.lv
 z Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas ūdens”  www.rigasudens.lv
 z Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” www.ldz.lv
 z Valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga”” www.riga-airport.com
 z Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
 z “Latvijas Vēstnesis” portāli https://likumi.lv

 https://lvportals.lv
 https://juristavards.lv

 z Ziņu portāls www.ir.lv
 z Ziņu portāls www.la.lv
 z Ziņu portāls https://skaties.lv

http://www.iksd.riga.lv
https://izglitiba.riga.lv/lv
https://integracija.riga.lv
https://sports.riga.lv
http://mvd.riga.lv
http://www.rdpad.lv
http://www.sus.lv
http://www.rea.riga.lv
http://www.new.arhitekts.riga.lv
http://www.rct.lv
http://www.lursoft.lv
file:///\\atdep-backupsrv\Groups\kopeja\Agnese_Gutmane\Parskats%202016\blog.lursoft.lv
http://www.rigasudens.lv
http://www.riga-airport.com
https://likumi.lv/
https://lvportals.lv
https://juristavards.lv
http://www.la.lv
https://skaties.lv
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IESAISTĪTĀS RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES 
STRUKTŪRVIENĪBAS UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS

 z Akciju sabiedrība “Rīgas siltums”
 z Nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
 z Rīgas Austrumu izpilddirekcija
 z Rīgas brīvostas pārvalde
 z Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
 z Rīgas domes Ārlietu pārvalde
 z Rīgas domes Finanšu departaments
 z Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
 z Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
 z Rīgas domes Īpašuma departaments
 z Rīgas domes Juridiskā pārvalde
 z Rīgas domes Labklājības departaments
 z Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 
 z Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
 z Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
 z Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
 z Rīgas domes Satiksmes departaments
 z Rīgas domes Sekretariāts
 z Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
 z Rīgas pilsētas būvvalde
 z Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
 z Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”
 z Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”
 z Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”
 z Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”
 z Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
 z Rīgas pašvaldības policija 
 z Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”
 z Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”
 z Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas pilsētbūvnieks”
 z Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas ūdens”

NOZARU EKSPERTI
 z Zane Vārpiņa, Dr.demogr., Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētā profesore
 z Vineta Preisa, biedrības “Ģimenes attīstības un kultūras centrs “ALISE”” valdes 

priekšsēdētāja
 z Helēna Gūtmane, SIA “ALPS ainavu darbnīca” valdes locekle, Latvijas Ainavu arhi-

tektu asociācijas valdes priekšsēdētāja
 z Āris Ādlers, nevalstisko organizāciju jomas eksperts
 z Līna Dimitrijeva, SIA “Reģionālie projekti” valdes priekšsēdētāja

IZSTRĀDĀTĀJI
 z Guntars Ruskuls, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadī-

bas pārvaldes vadītājs
 z Renāte Strautmane, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās 

vadības pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja 
vietniece

 z Andris Ločmanis, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadī-
bas pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības nodaļas galvenais telpisko datu eksperts, 
nodaļas vadītāja vietnieks

 z Anda Ellēna-Alēna, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās va-
dības pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības nodaļas galvenā projektu vadītāja

 z Jurijs Grizāns, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības 
pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības nodaļas galvenais projektu vadītājs
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Pielikumi
1. pielikums pārskata gala atskaitei

Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības mērķu un rīcības virzienu rezultatīvie rādītāji
Tendence ⇧ ⇩ ⇧ ⇩ ⇨
Novērtējums Pieaugums ar pozitīvu 

vērtējumu
Samazinājums ar pozitīvu 

vērtējumu
Pieaugums ar negatīvu 

vērtējumu
Samazinājums ar negatīvu 

vērtējumu
Nav notikušas būtiskas  
(<2% robežās) izmaiņas

Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

IM1 Prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība – sagaidāmie rezultāti
IM1.1. Iedzīvotāju skaits (gada 

beigās), tūkst.
2013
643,4

2016
641,4

2017
638,0

2018
632,6

2019
627,5

⇨ Samazināšanās 
palēninās un sā-
kas pieaugums

Tuvojas
700

CSP

IM1.2. Iedzīvotāju ar augstāko 
izglītību īpatsvars (15-64 
gadu grupā, gada sākumā), 
%

2012
34,5

2016
39,7

2017
39,6

2018
38,4

2019
39,8

⇧ Palielinās 40 CSP

IM1.3. Nodarbinātības līmenis, % 2012
60,1

2016
65,3

2017
66,4

2018
68,6

2019
69,6

⇨ Palielinās > 75 CSP

IM1.4. Patēriņš pamatvajadzībām 
no mājsaimniecību kopē-
jiem izdevumiem, %

2012
53,6

2015
52,7

2016
54,1

2018
–

2019
48,6

⇩ Samazinās 45 CSP CSP datus atjauno 
reizi trijos gados

IM1.5. Patēriņš atpūtai un kultūrai 
no mājsaimniecību kopē-
jiem izdevumiem, %

2012
7,5

2015
7,9

2016
7,6

2018
–

2019
9,4

⇧ Pieaug 15 CSP CSP datus atjauno 
reizi trijos gados

IM1.6. Džini koeficients, % 2011
34,3

2015
33,6

2016
32,2

2017
34,1

2018
33,9

⇨ Samazinās < 30 CSP CSP ir aktualizēti dati 
līdz 2018.gadam

IM1.7. Vēlētāju aktivitāte pašval-
dību vēlēšanās, %

2013
55,6

2017
58,7

2019
–

⇧ Palielinās 70 CVK

IM1.8. Iedzīvotāju apmierinātība 
ar pašvaldības darbu kopu-
mā, %

2012
69,1

2016
71,1

2017
–

2018
69,5

2019
56,5

⇩ Palielinās 75 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

IM2 Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika – sagaidāmie rezultāti
IM2.1. IKP apjoma pieaugums, % 

pret iepriekšējo gadu
2010
5,5

2016
2,1

2017
4,5

2018
4,8

2019
2,2

⇧ Stabils, nesama-
zinās

> 5 CSP 
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

IM2.2. Ekonomiski aktīvās ko-
mercsabiedrības, tūkst.

2011
42,2

2016
55,4

2017
54,0

2018
53,7

2019
–

⇨ Pieaug 52 CSP CSP dati ir aktualizēti 
tikai līdz 2018.gadam

IM2.3. Ražošanas daļa pievienota-
jā vērtībā, %

2012
9,8

2016
    7,7

2017
8,1

2018
8,1

2019
7,9

⇩ Pieaug 15 Pašvaldības 
publiskais 
pārskats

Tiek sniegts novēr-
tējums

IM2.4. Bezdarba līmenis, % (gada 
beigās)

2013
6,5

2016
5,0

2017
4,1

2018
4,1

2019
4,0

⇩ Samazinās 4 NVA

IM3 Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide – sagaidāmie rezultāti
IM3.1. Migrācijas saldo 2013

-3 685
2016

-2 838
2017
-727

2018
-202

2019
-331

⇩ Pozitīvs 3 000 CSP

IM3.2. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par apbūvētās vides 
kvalitāti Rīgā kopumā, %

2012
75,1

2016
81,6

2017
–

2018
73,7

2019
68,9

⇩ Pozitīvais vērtē-
jums pieaug

80 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

IM3.3. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par apbūvētās vides 
kvalitāti savā apkaimē, %

2012
70,6

2016
72,2

2017
–

2018
67,4

2019
61,6

⇩ Pozitīvais vērtē-
jums pieaug

75 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

IM3.4. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par gājējiem domātās 
ielu infrastruktūras kvalitā-
ti pilsētā, %

2012
50,3

2016
66,8

2017
–

2018
60,0

2019
53,9

⇩ Pozitīvais vērtē-
jums pieaug

75 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

IM3.5. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par transportam do-
mātās ielu infrastruktūras 
kvalitāti, %

2012
33,5

2016
49,6

2017
–

2018
43,8

2019
35,6

⇩ Pozitīvais vērtē-
jums pieaug

60 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

IM3.6. Jauns Daugavas šķērsojums 
uz ziemeļiem no Vanšu tilta

2012
0

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

⇨ Jauns šķērso-
jums

1

IM3.7. Zaļo teritoriju īpatsvars no 
pilsētas kopējās teritorijas, 
%

2012
23

2016
23

2017
23

2018
23

2019
23

⇨ Nesamazinās 23 RD PAD

IM3.8. CO2 emisiju samazinājums 
pret bāzes gadu (1990),%

1990
> 20

2016
56

2017
56,5

2018
56,5

2019
56,5

⇨ Pieaug 65 REA CO2 emisiju aprē-
ķinos neņem vērā 
enerģijas patēriņu, 
ko pašvaldība nevar 
ietekmēt un kas at-
rodas ārpus pašval-
dības kompetences
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

IM3.9. Gaisa kvalitāte pilsētā: 
dienu skaits, kad tiek pār-
sniegta normatīvajos aktos 
pieļaujamā robežvērtība 
piesārņojumam ar cietajām 
daļiņām PM10:
-	 Brīvības ielā 73

2012

105

2016

4

2017

0

2018

19

2019

35
⇧

Samazinās < 35 RD MVD

IM3.10. NO2  gada vidējā koncen-
trācija monitoringa staci-
jās, μg/m3:
-	 Mīlgrāvja ielā 10
-	 Brīvības ielā 73
-	 Maskavas ielā 165
-	 Raiņa bulvārī

2012

-
43,4
22,9
31,8

2016

16,8
–

26,1
23,4

2017

13,9
41,2
21,8
22,6

2018

17,2
31,9
19,1
26,6

2019

15,8
17,5
25,5
22,2

⇩
⇩
⇧
⇩

Samazinās < 40 RD MVD 2016.gadā stacijā 
Brīvības ielā 73 tika 
mainīta aparatūra, 
kura darbu atsāka 
2017.gada jūnijā

IM4 Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole – sagaidāmie rezultāti
IM4.1. Pasažieru apgrozījums 

starptautiskajā lidostā 
“Rīga”, milj.

2012
4,8

2016
5,40

2017
6,10

2018
7,06

2019
7,8

⇧ Palielinās 12 VAS “Starptau-
tiskā lidosta 

“Rīga””

IM4.2. Tiešo regulāro reisu gala-
punktu skaits no starptau-
tiskās lidostas “Rīga”

2012
79

2016
79

2017
89

2018
100

2019
101

⇨ Pieaug 100 VAS “Starptau-
tiskā lidosta 

“Rīga””

IM4.3. Pasažieru apgrozījums (ar 
pasažieru kuģiem un prām-
jiem) Rīgas ostā, tūkst.

2012
815,0

2016
581,6

2017
830,4

2018
870,8

2019
868,7

⇨ Palielinās > 1 500 CSP

IM4.4. Kravu apgrozījums Rīgas 
ostā, milj.t

2012
36,1

2016
37,07

2017
33,67

2018
36,43

2019
32,8

⇩ Pieaug 50 RBP

IM4.5. Ārvalstu tiešās investīcijas 
gada beigās, milj. EUR

2013
5 022,7

2016
5 635,8

2017
5 625,6

2018
5 472,5

2019
5 327

⇩ Pieaug 12 664 SIA “Lursoft”

IM4.6. Rīgas kredītreitings 2012
BBB/

Positive/ A2

2015
BBB+/ 

Stable/A2

2016
BBB+/

Stable/A2

2017
BBB+/

Stable/A2

2018
BBB+/  

Positive/     
A2

⇧ Paaugstinās – Kredītreitin-
ga aģentūra 
“Standard & 

Poor’s”

2012
Baa3/ Stable

2015
Baa1/ 
Stable

2016
Baa1/ 
Stable

2017
Baa1/ 
Stable

2018
Baa1/ 
Stable

⇨ Paaugstinās – Kredītreitin-
ga aģentūra 

“Moody’s 
Investors”
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība – sagaidāmie rezultāti
1.1. Pirmsskolas vecuma bērnu 

īpatsvars, kas apmeklē PII 
(t.sk. pašvaldības līdzfinan-
sējums, dotācija un deleģē-
šanas līgumu finansēšana 
privātajās PII), %

2012
64,2

2016
73,0

2017
73,0

2018
73,5

2019
75,5

⇧ Pieaug 70 RD IKSD

1.2. Pirmsskolas vecuma bērnu 
skaits, kuri reģistrējušies 
rindā un kuriem pašvaldība 
nevar nodrošināt vietas PII

2012
4 317

2016
1 320

2017
898

2018
1 000

2019
2 239

⇧ Samazinās Nav rindas RD IKSD

1.3. Vidējais pašvaldības PII 
pieejamības un pieejamī-
bas kvalitātes vērtējums

2012
1,9

2016
1,5

2019
1,4

⇩ Pieaug 3 Ekspertu 
veikts

pētījums reizi 
četros gados

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē

1.4. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par pašvaldības PII 
pakalpojumu kvalitāti, %

2012
63,7

2016
69,0

2017
–

2018
70,1

2019
69,3

⇨ Pieaug 80 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

1.5. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par pašvaldības PII 
pakalpojumu pieejamību, %

2012
49,3

2016
63,0

2017
–

2018
53,5

2019
54,2

⇨ Pieaug 80 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

1.6. 9.klašu beidzēju īpatsvars, 
kas saņem tikai liecību ap-
liecības vietā, %

2012
2,9

2016
3,5

2017
3,4

2018
3,2

2019
3,0

⇩ Samazinās < 1 RD IKSD

1.7. 12.klašu beidzēju īpatsvars, 
kas saņem tikai liecību at-
estāta vietā, %

2012
1,3

2016
2,8

2017
4,1

2018
1,8

2019
1,0

⇩ Samazinās < 1,3 RD IKSD

1.8. Eksakto zinātņu centrali-
zēto eksāmenu kārtotāju 
īpatsvars vidusskolās, %:
-	 fizikā

-	 ķīmijā

-	 bioloģijā

2012

7,2

4,5

8,0

2016

9,4

7,2

13,0

2017

10,2

7,4

13,0

2018

11,5

8,3

13,2

2019

8,4

8,1

13,0

⇩
⇩
⇨

Pieaug

10

10

10

RD IKSD
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

1.9. Vidējais pašvaldības pa-
matskolu un vidusskolu 
pieejamības un pieejamī-
bas kvalitātes vērtējums

2012
1,6

2016
1,7

2019
1,8

⇧ Pieaug 3 Ekspertu 
veikts

pētījums reizi 
četros gados

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē

1.10. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par pašvaldības vis-
pārējās izglītības iestāžu 
(skolu) pakalpojumu pie-
ejamību, %

2012
85,7

2016
88,0

2017
–

2018
84,7

2019
85,1

⇨ Nesamazinās 85 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

1.11. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par pašvaldības vis-
pārējās izglītības iestāžu 
(skolu) pakalpojumu kvali-
tāti, %

2012
71,2

2016
80,0

2017
–

2018
78,2

2019
75,9

⇩ Pieaug 80 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

1.12. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par iespējām bērniem 
iesaistīties pulciņos, kolek-
tīvos, %

2012
51,0

2016
73,0

2017
–

2018
73,7

2019
76,8

⇧ Pieaug 75 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

1.13. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par iespējām pieaugu-
šajiem iesaistīties pulciņos, 
kolektīvos, %

2012
46,7

2016
49,0

2017
–

2018
56,4

2019
51,5

⇩ Pieaug 75 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

1.14. Audzēkņu skaits Rīgas pil-
sētas pašvaldības:

– interešu iestādēs
– sporta iestādēs
– mūzikas un mākslas 

izglītības iestādēs

2012./13. 
m.g.

26 800
7 130
4 351

2016./17. 
m.g.

24 857
8 560
4 540

2017./18. 
m.g.

25 950
8 374
4 538

2018./19.
m.g.

24 916
8 808
4 528

2019./20.
m.g.

23 715
8 276
4 220

⇩
⇩
⇩

Nesamazinās

–
–
–

RD IKSD

1.15. Interneta pieslēgums māj-
saimniecībās, %

2010
65,0 

2016
83,0

2017
84,1

2018
86,1

2019
89,8

⇧ Pieaug 95 CSP

1.16. Iedzīvotāju ar augstāko 
izglītību īpatsvars (15-64 
gadu grupā, gada sākumā), 
%

2012
34,5

2016
39,7

2017
39,6

2018
38,4

2019
39,8

⇧ Palielinās 36 CSP
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam – sagaidāmie rezultāti
2.1. Nometnēs iesaistīto bērnu 

un jauniešu skaits, tūkst.
2012
12,9

2016
14,2

2017
12,9

2018
13,2

2019
13,2

⇨ Pieaug 18 RD IKSD 

2.2. Brīvā laika centru apmeklē-
jumu skaits, tūkst.

2011
111,6

2016
119,6

2017
128,0

2018
125,1

2019
136,7

⇧ Pieaug 115 RD IKSD 

2.3. Jauniešu neformālās izglītī-
bas programmās iesaistīto 
jauniešu skaits

2012
3 105

2016
1 319

2017
1 340

2018
1 560

2019
1 295

⇩ Pieaug 5 000 RD IKSD 

2.4. Atbalstīto jauniešu un jau-
natnes organizāciju projek-
tu skaits

2012
31

2016
51

2017
63

2018
60

2019
75

⇧ Pieaug 60 RD IKSD 

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide – sagaidāmie rezultāti
3.1. Patēriņš atpūtai un kultūrai 

no mājsaimniecību kopē-
jiem izdevumiem, %

2012
7,5

2016
8,3

2017
–

2018
–

2019
9,4

⇧ Pieaug 11 CSP CSP datus atjauno 
reizi trijos gados

3.2. Rīgas Centrālās bibliotēkas 
un filiālbibliotēku lietotāju 
skaits, tūkst.

2012
61

2016
75,3

2017
72,9

2018
71,3

2019
70,1

⇨ Bibliotēku loma 
nemazinās

61 RCB

3.3. Vidējais kultūras iestāžu 
(t.sk. bibliotēku) pieejamī-
bas un pieejamības kvalitā-
tes vērtējums

2012
1,5

2016
1,7

2020
2,1

⇧ Pieaug 2 Ekspertu 
veikts

pētījums reizi 
četros gados

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē

3.4. Bibliotēku skaits 2012
31

2016
29

2017
30

2018
29

2019
29

⇨ Nemazinās > 31 RCB

3.5. Kultūras centru skaits 2012
15

2016
14

2017
14

2018
15

2019
13

⇩ Pieaug 20 CSP 

3.6. Rīgas pašvaldības kultūras 
centros un namos organi-
zētie pasākumi:
-	 organizētie pasākumi
-	 apmeklētāju skaits, 

tūkst.
-	 kolektīvu skaits
-	 dalībnieku skaits

2011

2 323
1 258,8 

161
5 507

2016

3 592
1 286,0 

176
6 060

2017

3 423
1 336,2 

196
6 142

2018

3 490
1 037,6 

174
6 631

2019

2 411
1 151,8 

177
7 857

⇩
⇧
⇧
⇧

Pieaug Palielinājies RD IKSD Organizēto pasāku-
mu skaita samazi-
nājums ir saistīts ar 
“Latvijas valsts simt-
gades Rīgas pilsēta 
pasākumu un pro-
jektu programmas 
2017.-2021 .gadam” 
2019.gada apakš-
programmu, kura sa-
mazinās
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

3.7. Amatiermākslas kolektīvu 
skaits

2011
277

2016
277

2017
276

2018
276

2019
293

⇧ Pieaug 480 RD IKSD

3.8. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par kultūras pasāku-
miem Rīgā, %

2012
89,7

2016
93,4

2017
–

2018
88,5

2019
88,3

⇨ Nemazinās 90 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

3.9. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par iespējām iesais-
tīties pulciņos, amatier-
mākslas kolektīvos (kori, 
deju kolektīvi, pulciņi  u.
tml.) bērniem, %

2012
51

2015/16
73,1

2017
–

2018
73,7

2019
76,8

⇧ Pieaug 70 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

3.10. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par iespējām iesais-
tīties pulciņos, amatier-
mākslas kolektīvos (kori, 
deju kolektīvi, pulciņi  u.
tml.) pieaugušajiem, %

2012
46,7

2016
48,6

2017
–

2018
56,4 

2019
51,5

⇩ Pieaug 70 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm – sagaidāmie rezultāti
4.1. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-

jums par iespēju piedalīties 
pilsētas attīstības plānoša-
nas pasākumos un lēmumu 
pieņemšanas procesos, kā 
arī izteikt savu viedokli, %  

2012
30,9

2016
30,4

2017
–

2018
34,3

2019
30,4

⇩ Pieaug 60 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

4.2. Pilsoņu īpatsvars no kopējā 
iedzīvotāju skaita (gada sā-
kumā), %

2013
73

2016
75,2

2017
75,6

2018
75,8

2019
75,9

⇨ Pieaug 80 PMLP

4.3. Bezmaksas pasākumu 
skaits Rīgas pašvaldības 
kultūras centros un namos

2011
1 598

2016
3 154

2017
3 079

2018
2 799

2019
2 010

⇩ Pieaug 1 700 RD IKSD 2019.gadā pilnvēr-
tīgi ar pasākumiem 
telpu remonta dēļ 
nestrādāja kultūras 
centrs “Imanta”, kā 
arī nepieciešama 
telpu remonta dēļ 
ierobežotā apjomā 
pasākumi notika 
koncertzālē “Ave Sol”

4.4. Iedzīvotāji, kas jūtas cieši 
piederīgi Rīgai, %

2010
80

2017
81

2019
–

⇨ Nostiprinās, 
būtiski nesama-

zinās

80 RD IKSD veikts 
pētījums reizi 
četros gados

2019.gadā dati netika 
apkopoti
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

4.5. Iedzīvotāju skaits, kuri pa-
beiguši bezmaksas latviešu 
valodas kursus

2012
2 569

2016
1 226

2017
1 231

2018
1 217

2019
953

⇩ Pieaug 12 000 (kumula-
tīvs skaits)

RD IKSD 2019.gadā pieau-
gušas izmaksas uz 
vienu kursantu, bet 
kopējā finansējuma 
summa nav pieau-
gusi. Līdz ar to, sa-
mazinājies uzņemto 
un beigušo kursantu 
skaits 

4.6. Īstenoto projektu skaits sa-
biedrības integrācijas veici-
nāšanas jomā (t.sk. līdzda-
lības, starpkultūru dialoga 
attīstības un iecietības vei-
cināšanas, iebraucēju ie-
kļaušanas un sociālas ie-
kļaušanas jomā)

2012
64

2016
88

2017
88

2018
78

2019
71

⇩ Pieaug 100 RD IKSD Atbalstīto un īste-
noto projektu skaits 
atkarīgs no iesniegto 
projektu kvalitātes 
un pieprasītās sum-
mas

4.7. Vidējais bērnu skaits māj-
saimniecībā

2012
0,4

2016
0,4

2017
0,4

2018
0,4

2019
0,4

⇨ Pieaug 0,5 CSP

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas – sagaidāmie rezultāti
5.1. Vidējais sporta laukumu un 

sporta bāzu pieejamības un 
pieejamības kvalitātes vēr-
tējums

2012
1,9

2016
2,3

2020
2,2

⇩ Pieaug 2,5 Ekspertu 
veikts

pētījums reizi 
četros gados

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē

5.2. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par sportošanas un 
aktīvās atpūtas iespējām, %

2012
73,9

2016
72,5

2017
–

2018
78,5

2019
73,9

⇩ Pieaug 75 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

Sākot ar 2018.gadu 
sniegts iedzīvotāju 
vērtējums par spor-
tošanas un aktīvās 
atpūtas iespējām 
savā apkaimē (ie-
priekš vērtējums tika 
sniegts par Rīgu ko-
pumā)

5.3. Dažādās sporta sacensībās 
un pasākumos iesaistīto Rī-
gas iedzīvotāju skaits (vidē-
ji vienā pasākumā)

2012
470

2016
712

2017
862

2018
810

2019
754

⇩ Pieaug 480 RD IKSD

5.4. Audzēkņu skaits sporta iz-
glītības programmās

2012./13.
m.g.

21 692

2016./17.
m.g.

24 199

2017./18.
m.g.

25 841

2018./19. 
m.g.

26 386

2019./20. 
m.g.

26 186

⇩ Pieaug 27 000 RD IKSD
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe – sagaidāmie rezultāti
6.1. Potenciāli zaudētie mūža 

gadi, uz 100 000 iedz.
2011
6 140

2016
5 282

2017
5 569

2018
4834

2019
4591

⇩ Samazinās 5 100 SPKC Gadi, kurus cilvēks 
būtu nodzīvojis līdz 
kādam noteiktam 
vecumam, ja nebūtu 
miris nelaimes gadī-
jumā, kādas slimības 
vai cita iemesla dēļ

6.2. Veselīgi nodzīvotie dzīves 
gadi
sievietes
vīrieši

2011

56,7
53,7

2016

54,9
 52,3

2017

52,2
 50,6

2018

53,7
51,0

2019

-
-

⇧
⇨

Palielinās
60
57

Eurostat
(dati par 
Latviju)

Veselīgi nodzīvotie 
dzīves gadi ir pare-
dzamais gadu skaits, 
kas tiks nodzīvoti 
veselīgi (bez funkcio-
nāliem/aktivitātes 
ierobežojumiem)

6.3. Vidējais reģistrēto pacientu 
skaits uz 1 primārās veselī-
bas aprūpes ārstu 

2011
1 565

2016
1 575

2017
1 565

2018
1 576

2019
1 581

⇨ Nepārsniedz 
1 800

(samazinās PVA 
ārstu skaits, pie 
kuriem reģistrēti 
2 000 un vairāk 

pacientu)

Nepārsniedz 
1 800

RD LD/NVD

6.4. Iedzīvotāju pozitīvs vēr-
tējums par primārās 
veselības aprūpes ār-
stu (t.sk.  ģimenes ārstu) 
kvalitāti, %

2012
64,8

2016
74,1

2017
–

2018
65,8

2019
61,6

⇩ Pieaug pozitīvs 
vērtējums

75 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

6.5. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par primārās veselī-
bas aprūpes ārstu (t.sk. ģi-
menes ārstu) pieejamību, %

2012
65

2016
71,4

2017
–

2018
63,4

2019
61,6

⇩ Pieaug 75 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

6.6. Vidējais valsts apmaksāto 
veselības aprūpes iestāžu 
un aptieku pieejamības un 
pieejamības kvalitātes vēr-
tējums

2012
1,9

2016
1,4

2019
1,9

⇧ Pieaug 2,5 Ekspertu 
veikts

pētījums reizi 
četros gados

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

6.7. Pirmreizēji reģistrēto per-
sonu skaits, kurām diag-
nosticēta saslimstība ar 
psihoaktīvo vielu atkarī-
bu (izņemot alkoholu), uz 
100 000 iedz.

2012
10

2016
16,7

2017
13,3

2018
11,6

2019
9,2

⇩ Samazinās 9 SPKC Sakarā ar būtiskām 
izmaiņām datu ap-
kopošanas metodo-
loģijā par psihiskiem 
un uzvedības traucē-
jumiem psihoaktīvo 
vielu lietošanas dēļ, 
sākot ar 2013.gadu, 
statistiskie dati nav 
salīdzināmi ar ie-
priekšējiem gadiem

6.8. Pirmreizēji reģistrēto per-
sonu skaits, kurām diag-
nosticēta alkohola atkarī-
ba, uz 100 000 iedz.

2012
82,0

2016
59,3

2017
59,1

2018
31,3

2019
33,8

⇧ Samazinās 79 SPKC Jaunākie dati nebūs 
pieejami līdz pilnvēr-
tīgai E-veselības in-
formācijas sistēmas 
darbības nodrošinā-
šanai

6.9. Ikgadējais HIV gadījumu 
skaits, uz visiem Rīgas ie-
dzīvotājiem

2013
193

2016
206

2017
211

2018
180

2019
149

⇩ Samazinās 188 SPKC

6.10. Nāves gadījumi, kuru cē-
lonis ir asinsrites (sirds 
un asinsvadu) slimības, uz 
100 000 iedz.

2011
707,7

2016
733,0

2017
741,9

2018
733,4

2019
694,1

⇩ Samazinās 
nāves 

gadījumu pieau-
gums

721,9 SPKC

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma – sagaidāmie rezultāti
7.1. Sociālās palīdzības saņē-

mēju skaits
2012

72 380
2016

31 671
2017

28 156
2018

25 123
2019

22 932
⇩ Samazinās 22 863 RD LD

7.2. Ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
institūcijās pakalpojuma 
saņēmēju skaits:
-	 pilngadīgas personas

-	 bērni

-	 alternatīva ārpusģime-
nes aprūpe

2011

1 795

579

1 356

2016

2 036

418

1 254

2017

2 207

384

1 476

2018

2 237

321

1 083 aiz-
bildņu

254 audžu-
ģimenēs

2019

2 501

258

1 039 aiz-
bildņu

282 audžu-
ģimenēs

⇧
⇩

⇨

Palielinās

Samazinās

Palielinās

2 600

100

2 000

RD LD

7.3. Ģimeņu skaits, kas saņem 
sociālā darba pakalpojumu

2012
3 416

2016
3 087

2017
3 084

2018
2 956

2019
2 686

⇩ Palielinās 5 000 RSD
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

7.4. RSD klienti darbspējīgas 
nestrādājošas personas

2012
14 281

2016
3 410

2017
2 641

2018
2 012

2019
1 389

⇩ Samazinās 5 000 RD LD

7.5. Sociālās aprūpes pakalpo-
jumu personas dzīvesvietā 
saņēmēju skaits

2012
5 203

2016
8 151

2017
9 545

2018
10 649

2019
11 052

⇧ Palielinās 8 500 RD LD

7.6. DC/dienas aprūpes centru 
pakalpojumu saņēmēju 
skaits:
-	 pilngadīgas personas
-	 bērni

2011

2 483
1 453

2016

6 071
552

2017

5 767
700

2018

6 153
479

2019

6 503
463

⇧
⇩

Palielinās

 3 000
2 000

RD LD

7.7. Sociālo pakalpojumu per-
sonām ar funkcionāliem 
ierobežojumiem (izņemot 
dienas aprūpes centru un 
ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitāci-
jas institūcijas) saņēmēju 
skaits:
-	 pilngadīgas personas
-	 bērni

2011

4 270
(pieaug. + 

bērni)

2016

10 379
221

2017

10 646
268

2018

11 270
238

2019

11 752
224

⇧
⇩

Palielinās 6 000
(kopā)

RD LD

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība – sagaidāmie rezultāti
8.1. Iedzīvotāju apmierinātība 

ar personisko (un mājokļa) 
drošību Rīgā, %

2012
61,2

2016
77,5

2017
–

2018
77,1

2019
78,7

⇧ Pieaug pozitīvs 
vērtējums

75 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

8.2. Rīgas mācību iestādēs no-
organizēto izglītojošo pa-
sākumu skaits

2012
1 448

2016
879

2017
1221

2018
1202

2019
1021

⇩ Nesamazinās 2 000 RPP Izglītojošo pasāku-
mu skaita samazi-
nājums radies sais-
tībā ar darbinieku 
noslogojumu, veicot 
darbu ar materiālu 
izskatīšanu, kā arī 
personālsastāva ko-
rekcijām

8.3. Policijas izsaukumu skaits 
Rīgā

2012
50 510

2016
82 902

2017
92 706

2018
114 779

2019
115 253

⇧ Pieaug 53 000 RPP

8.4. Aizturēto personu skaits 2012
13 966

2016
15 130

2017
16 464

2018
16 235

2019
15 074

⇩ Pieaug 17 000 RPP
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

8.5. Noziedzīgie nodarījumi 2010
22 291

2016
19 858

2017
19 695

2018
19 413

2019
17 021

⇩ Samazinās < 20 000 CSP

8.6. Noziedzīgo nodarījumu 
skaits, uz 10 000 iedz.

2010
317

2016
310

2017
308

2018
306

2019
270

⇩ Samazinās 300 CSP/RD PAD

8.7. Neapgaismoto 1. un 2.kate-
gorijas ielu posmu garums, 
km

2012
18,90

2016
18,90

2017
18,90

2018
18,90

2019
18,90

⇨ Nodrošināt visu 
1. un 2.kategori-
jas ielu apgais-

mojumu

0 RPA “Rīgas 
gaisma”

Vērtība nemainīga. 
Jauns 1. un 2. kate-
gorijas ielu apgais-
mojums nav izbūvēts 
finansiālu apsvēru-
mu dēļ.

8.8. Ūdens satiksmes un zvej-
niecības kontrole (reidi)

2011
150

2016
473

2017
507

2018
540

2019
932

⇧ Pieaug 200 RPP Reidu skaits pieau-
dzis makšķerēšanai 
labvēlīgo apstākļu 
dēļ (ūdenstilpes nav 
aizsalušas, līdz ar to 
pagarināta navigā-
cijas sezona), kā arī 
pieaudzis makšķer-
nieku skaits

RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis – sagaidāmie rezultāti
9.1. Dzīvojamais fonds vidēji uz 

vienu iedzīvotāju,  m2 uz 1 
iedz.

2009
25,7

2016
30,3

2017
30,6

2018
31,0

2019
31,6

⇨ Pieaug 30 RD PAD aprēķi-
ni, izmantojot 

CSP datus

9.2. Uzbūvētas dzīvojamās ēkas, 
tūkst. m2

2012
72,9

2016
68,7

2017
99,3

2018
136,6

2019
172,3

⇧ Pieprasījums 
tiek apmierināts

Tirgus pieprasī-
jums lielā mērā 
ir apmierināts, 
nav nozīmīgas 
tukšo dzīvokļu 

daļas

CSP

9.3. Dzīvojamā fonda samaksā-
tā apsaimniekošanas mak-
sa vidēji mēnesī,  EUR centi 
uz 1 m2

2012
47,8

2016
64,0

2017
64,0

2018
63,0

2019
66,0

⇧ Nepieaug 47 CSP

9.4. Mājokļu labiekārtotība 
(aukstā ūdens apgāde 
(ūdensvads), karstā ūdens 
apgāde, kanalizācija, tīkla 
gāze, stacionārā elektriskā 
plīts), %

2010
75

2016
78,5

2017
78,3

2018
78,3

2019
78,4

⇨ Palielinās 78 CSP
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

9.5. Vidējais mājokļa kvalitātes 
novērtējums

2012
2,1

2016
2,2

2019
2,2

⇨ Pieaug 2,5 Ekspertu 
veikts

pētījums reizi 
četros gados 

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē 

9.6. Vidējais iedzīvotāju īpat-
svars no kopējā iedzīvo-
tāju skaita, kuriem 500  m 
rādiusā ap dzīvesvietu ir 
pieeja publiskiem rotaļlau-
kumiem, %

2012
49,8

2016
52,2

2019
58,5

⇧ Pieaug 60 Ekspertu 
veikts

pētījums reizi 
četros gados

9.7. Vidējais publisko rotaļlau-
kumu pieejamības un kvali-
tātes vērtējums

2012
2,1

2016
2,3

2019
2,3

⇨ Pieaug 2,5 Ekspertu 
veikts

pētījums reizi 
četros gados

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē 

9.8. Vidējais iedzīvotāju īpat-
svars no kopējā iedzīvotāju 
skaita, kuriem 300 m rādiu-
sā ap dzīvesvietu ir veikals 
ar pirmās nepieciešamības 
precēm, %

2012
62,9

2016
56,5

2019
57,1

⇨ Pieaug 65 Ekspertu 
veikts

pētījums reizi 
četros gados

9.9. Vidējais veikalu ar pirmās 
nepieciešamības precēm 
pieejamības vērtējums

2012
2,9

2016
2,8

2019
2,7

⇩ Pieaug 3,3 Ekspertu 
veikts

pētījums reizi 
četros gados

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē

9.10. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par mājokļu piedāvā-
jumu Rīgā, %

2012
41,5

2016
46,7

2017
–

2018
52,1

2019
43,1

⇩ Pieaug 50 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

9.11. Iedzīvotāju pozitīvs  vērtē-
jums par mājokļu kvalitāti 
Rīgā kopumā, %

2012
34,5

2016
41,1

2017
–

2018
47,4

2019
44,4

⇩ Pieaug 45 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība – sagaidāmie rezultāti
10.1. Pasažieru apgrozījums 

VAS  “Starptautiskajā lidos-
tā “Rīga””, milj.

2012
4,8

2016
5,40

2017
6,10

2018
7,06

2019
7,80

⇧ Pieaug 8,5 VAS “Starptau-
tiskā 

lidosta “Rīga””

10.2. Tiešo regulāro reisu gala-
punktu skaits no starptau-
tiskās lidostas “Rīga”

2012
79

2016
79

2017
89

2018
100

2019
101

⇨ Pieaug 100 VAS “Starptau-
tiskā 

lidosta “Rīga””
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

11.6. Vidējais personīgā trans-
porta novietnes pieejamī-
bas un kvalitātes vērtējums

2012
2,5

2016
1,2

2019
1,2

⇨ Pieaug 3 Ekspertu 
veikts pē-
tījums reizi 

četros gados

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē

11.7. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par gājējiem domātās 
ielu infrastruktūras kvalitā-
ti pilsētā, %

2012
50,3

2016
66,8

2017
–

2018
60,0

2019
53,9

⇩ Pieaug pozitīvs 
vērtējums

65 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

11.8. Veloinfrastruktūras kopē-
jais garums Rīgā, km

2011
32*

2016
71,4

2017
71,4

2018
71,4

2019
71,4

⇨ Pieaug 104 RD SD *Precizēts 

11.9. Vidējais veloceliņu (velo-
maršrutu) pieejamības un 
kvalitātes vērtējums

2012
2,1

2016
1,6

2019
2,2

⇧ Pieaug 2,5 Ekspertu 
veikts pē-
tījums reizi 

četros gados

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē

11.10. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par esošo veloceliņu 
kvalitāti Rīgā, %

2012
61,8

2016
71,1

2017
–

2018
74,7

2019
60,4

⇩ Pieaug pozitīvs 
vērtējums

70 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

11.11. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par iespēju pārvieto-
ties ar velosipēdu Rīgā, %

2012
52,4

2016
64,3

2017
–

2018
69,9

2019
58,4

⇩ Pieaug 70 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

11.12. Ar pilsētas sabiedrisko 
transportu (autobuss, tro-
lejbuss, tramvajs, minibusi) 
pārvadāto pasažieru skaits, 
milj.

2012
151,5

(t.sk. 10,1 
minibusi)

2016
154,3

(t.sk.10,9 
minibusi)

2017
 152,9

(t.sk. 10,2 
minibusi)

2018
150,6

(t.sk. 11,8 
minibusi)

2019
147,3

(t.sk. 12,9 
minibusi)

⇩
Pieaug Pieaug, ja 

nesamazi-
nās kopējais 

iedzīvotāju un 
viesu skaits 

Rīgā

RP SIA “Rīgas 
satiksme”

11.13. Personām ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, grūtnie-
cēm un personām ar ma-
ziem bērniem (tajā skaitā ar 
bērnu ratiņiem) pielāgots 
sabiedriskais transports:
autobusi, %
elektrificētais transports, %

2013

84
63

2016

89,9
76,9

2017

90
78

2018

98
79

2019

100
80,06

⇧
⇨

Pieaug 100 RP SIA “Rīgas 
satiksme”
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

11.14. Vidējais iedzīvotāju īpat-
svars no kopējā iedzīvotāju 
skaita, kuriem 300 m rādiu-
sā ap dzīvesvietu ir sabied-
riskā transporta pietura(-s), 
%

2012
76,1

2016
75,5

2019
85,9

⇧ Pieaug 80 Ekspertu 
veikts pē-
tījums reizi 

četros gados

11.15. Vidējais sabiedriskā trans-
porta pieejamības un pie-
ejamības kvalitātes vērtē-
jums

2012
3,1

2016
3,0

2019
3,5

⇧ Pieaug 3,5 Ekspertu 
veikts pē-
tījums reizi 

četros gados

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē

11.16. Iedzīvotāju vērtējums par 
sabiedriskā transporta pie-
ejamību, %

2012
90,9

2016
92,5

2017
–

2018
85,5

2019
85,3

⇨ Nesamazinās 90 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

11.17. Iedzīvotāju vērtējums par 
sabiedriskā transporta pa-
kalpojumu kvalitāti, %

2012
85,2

2016
87,7

2017
–

2018
82,3

2019
80,6

⇩ Nesamazinās 85 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

11.18. Iedzīvotāju īpatsvars, kas 
pārvietojas ar sabiedrisko 
transportu katru vai 
gandrīz katru dienu, %

2012
55,3

2016
46,5

2017
–

2018
47,1

2019
47,1

⇨ Pieaug 60 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

11.19. Iedzīvotāju īpatsvars, kas 
pārvietojas ar velotrans-
portu katru vai gandrīz kat-
ru dienu, %

2012
6,4

2016
9,0

2017
–

2018
8,0

2019
5,6

⇩ Pieaug 10 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

11.20. Iedzīvotāju īpatsvars, kas 
pārvietojas ar autotrans-
portu katru vai gandrīz kat-
ru dienu, %

2012
20,2

2016
31,0

2017
–

2018
31,7

2019
36,1

⇧ Samazinās 15 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

11.21. Rīgā reģistrētie (uzskaitē 
esošie) transportlīdzekļi 
ar elektromotoriem, gada 
beigās

2012
26

2016
171

2017
254

2018
343

2019
638

⇧ Pieaug CSDD

11.22. Elektromobiļu uzlādes sta-
cijas, gada beigās

2012
0

2016
2

2017
2

2018
3

2019
3

⇧ Pieaug CSDD E-mobiļu uzlādes 
stacijas, kas ir CSDD 
pārziņā
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

11.23. Elektromobiļu lēnās uzlā-
des vietas (elektroenerģijas 
avots RP SIA “Rīgas satiks-
me”)

2012
0

2016
2

2017
3

2018
4

2019
4

⇧ Pieaug 5-8 RD SD 2019.gadā tika veik-
ta 4 lēnās uzlādes 
staciju iegāde, tiek 
apkopota tehniskā 
dokumentācija elek-
trības pieslēguma 
ierīkošanai un staci-
ju uzstādīšanai.

11.24. Vieglo automobiļu skaits, 
uz 1000 iedz.

2012
235

2016
262

2017
273

2018
279

2019
286

⇧ Pieaug 350 RD PAD aprēķi-
ni, izmantojot 
CSDD un CSP 

datus

Fiziskajām personām 
piederošie vieglie 
automobiļi 

11.25. Ceļu satiksmes negadījumu 
skaits pilsētas robežās

2012
7 539

2016
9 777

2017
10 405

2018
9862

2019
10 042

⇧ Samazinās -20% CSDD

11.26. Ceļu satiksmes negadīju-
mos ievainoto skaits 

2012
1 659

2016
1 972

2017
1 901

2018
1 929

2019
1 859

⇩ Samazinās -5% CSDD

11.27. Ceļu satiksmes negadīju-
mos bojā gājušo skaits 

2012
31

2016
13

2017
17

2018
23

2019
14

⇩ Samazinās -20% CSDD

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana – sagaidāmie rezultāti
12.1. Siltumenerģijas zudumi, 

tūkst. MWh
2011
489

2016
409,7

2017
424,7

2018
422,9

2019
401,0

⇩ Samazinās 452 AS “Rīgas 
siltums”

12.2. Nomainīti un jaunizbūvēti 
siltumtīkli, km

2011
12,31

2016
12,50

2017
10,74

2018
14,13

2019
9,38

⇩ Pieaug 18,7/gadā AS “Rīgas 
siltums”

12.3. Elektroenerģijas patēriņš, 
GWh

2011
2 367

2016
2 409

2017
2 302

2018
2339

2019
2267

⇩ Pieaug 2 700 AS “Sadales 
tīkls”

12.4. Ūdensapgādes sistēmas 
pieejamība, %

2011
97,2

2016
97,9

2017
97,9

2018
97,9

2019
98,0

⇨ Pieaug 98 SIA “Rīgas 
ūdens”

12.5. Kanalizācijas sistēmas pie-
ejamība, %

2011
96,8

2016
97,8

2017
97,2

2018
97,2

2019
97,4

⇨ Pieaug 98 SIA “Rīgas 
ūdens”

12.6. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par kanalizācijas pie-
ejamību mājvietā, pozitīvs 
vērtējums, %

2012
91,8

2016
89,8

2017
–

2018
87,7

2019
87,2

⇨ Pieaug 98 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

12.7. Attīrīto notekūdeņu īpat-
svars no kopējā novadītā 
apjoma, %

2011
87,6

2016
96,1

2017
95,4

2018
94,8

2019
95,0

⇨ Pieaug 100 SIA “Rīgas 
ūdens”

2019.gadā turpinājās 
piesārņojuma slodžu 
pieaugums, attīrīša-
nas ietaisēm “Dau-
gavgrīva” ierobežota 
notekūdeņu pieņem-
šana palielinātas 
hidrauliskās slodzes, 
stipru lietusgāžu lai-
kā.

12.8. Sašķiroto atkritumu dau-
dzums, tūkst.t

2012

40 754

2016

64 700

2017
32 588
(54 313)

2018
52 531

2019 
59 810

⇧ Palielinās 169 808 RD MVD No 2017.gada tika 
veikti atkritumu pār-
rēķina koeficienti. 
Iepriekš izmantotie 
pārrēķina koeficienti 
no kubikmetriem uz 
tonnām neatbilda 
faktiskajai situācijai 
- atkritumi bija vieg-
lāki nekā tika pie-
ņemts.

12.9. Sašķiroto atkritumu īpat-
svars no kopējā sadzīves 
atkritumu apjoma, %

2010

12

2016

20,5

2017
9,9

(16,5)

2018
16,8

2018
19,2

⇧ Palielinās 50 RD MVD No 2017.gada tika 
veikti atkritumu pār-
rēķina koeficienti. 
Iepriekš izmantotie 
pārrēķina koeficienti 
no kubikmetriem uz 
tonnām neatbilda 
faktiskajai situācijai 
- atkritumi bija vieg-
lāki nekā tika pie-
ņemts.
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

12.10. Vidējais iedzīvotāju īpat-
svars no kopējā iedzīvotāju 
skaita, kuriem 100 m rādiu-
sā ap dzīvesvietu ir atkritu-
mu šķirošanas punkts, %

2012
30,2

2016
27,2

2019
78,4

⇧ Pieaug 45 Ekspertu 
veikts

pētījums reizi 
četros gados

Atšķirība attiecībā uz 
atkritumu apsaim-
niekošanas pieeja-
mības novērtējumu 
ir konstatējama, jo 
2016.gada pētījumā 
pieejamība vērtē-
ta tikai atkritumu 
šķirošanas bāzēm. 
Saskaņā ar Zaļais 
punkts datiem, par 
atkritumu šķirošanas 
punktu uzskatāma 
jebkura vieta, kur 
izvietoti dalīto at-
kritumu šķirošanas 
konteineri.

12.11. Vidējais dalīto atkritumu 
konteineru pieejamības un 
pieejamības kvalitātes vēr-
tējums

2012
1,6

2016
1,7

2019
2,9

⇧ Pieaug 2,5 Ekspertu 
veikts

pētījums reizi 
četros gados

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana – sagaidāmie rezultāti
13.1. Pašreizējais atjaunoto 

daudz dzīvokļu ēku skaits 
pret nepieciešamo skaitu

2012
48/6 000

2016
69/6 000

2017
75/6 000

2018
98/6 000

2019
159/6 000

⇧ Pieaug 2 000/6 000 REA Atbilstoši REA 2019.
gada publiskajā pār-
skatā sniegtajai in-
formācijai, 2019.gadā 
programmas “Rīgas 
pilsētas pašvaldī-
bas līdzfinansējums 
dzīvojamo māju at-
jaunošanai” ietvaros 
tika apstiprināts 61 
pieteikums

13.2. Vidējais īpatnējā enerģi-
jas patēriņa samazinājums 
apkurei uz atjaunoto māju 
dzīvokļu platības kvadrāt-
metru gadā,  kWh/m2/gadā

2012
120-220

2016
89

2017
89

2018
89

2019
89

⇨ Samazinās 40-80 REA
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

13.3. Atjaunoto pašvaldības iz-
glītības iestāžu skaits

2011
93

2016
178

2017
214

2018
222

2019
235

⇧ Pieaug Atjaunotas 
visas izglītības 

iestādes, kurām 
tas nepiecie-

šams

REA Atbilstoši Rīgas pil-
sētas pašvaldības 
2019.gada publiskajā 
pārskatā sniegtajai 
informācijai

13.4. CO2 emisiju samazinājums 
pret bāzes gadu (1990), %

1990
>20

2016
56

2017
56,5

2018
56,5

2019
56,5

⇨ Pieaug 60 REA CO2 emisiju aprē-
ķinos neņem vērā 
enerģijas patēriņu, 
ko pašvaldība nevar 
ietekmēt un kas at-
rodas ārpus pašval-
dības kompetences

13.5. Biomasas izmantošanas 
pieaugums AS “Rīgas sil-
tums” siltuma avotos, %

2011
6,4

2016
29,7

2017
29,7

2018
23,0

2019
26,0

⇧ Pieaug 20 REA Atbilstoši AS “Rīgas 
siltums” Ilgtspējas 
pārskatā 2019.gadam 
sniegtajai informā-
cijai

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana – sagaidāmie rezultāti
14.1. Degradētās teritorijas un 

objekti
2012
759

2016
-

2017
-

2018
-

2019
1362

⇧ Samazinās < 500 Apsekojums 2016., 2017. un 2018.
gadā apsekojumi ne-
tika veikti.
2019.gadā tika veik-
tas izmaiņas meto-
dikā. 

14.2. Graustu skaits (A, B, C un 
uzraugāmi objekti) kopā

2012
410

2016
498

2017
590

2018
674

2019
699

⇧ Samazinās 
(ņemot vērā arī 
vēl neapzināto 
graustu uzskai-
tes rezultātus)

50 RD ĪD

14.3. Grausti A kategorijas 2012
107

2016
149

2017
202

2018
222

2019
231

⇧ Samazinās 0 RD ĪD

14.4. Nojauktie bīstamie grausti 
(A kategorija) pilsētā

2012
31

2016
23

2017
27

2018
27

2019
24

⇩ Samazinās, 
attiecīgi samazi-
noties kopējam 
graustu (A kat.) 

skaitam

Atbilstoši ko-
pējam graustu 
(A kategorija) 
skaitam un 

alternatīviem 
risinājumiem 

(pārbūve)

RD ĪD Kopā 2019.gadā sa-
kārtoti (nojaukti) 185 
objekti.
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

14.5. Vidējais apkaimju estētis-
kais novērtējums apkaimēs

2012
2

2016
2,2

2019
2,2

⇨ Pieaug 3 Ekspertu 
veikts

pētījums reizi 
četros gados

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē

14.6. Vidējais plūdu riska novēr-
tējums apkaimēs

2012
2,5

2016
1,2

2019
1,2

⇨ Pieaug 3 Ekspertu 
veikts

pētījums reizi 
četros gados

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē

RV15 Laba vides kvalitāte – sagaidāmie rezultāti
15.1. Zaļo teritoriju īpatsvars no 

pilsētas kopējās teritorijas, 
%

2012
23

2016
23

2017
23

2018
23

2019
23

⇨ Nesamazinās 23 RD PAD

15.2. Degradētās zaļās teritorijas 2012
27

2016
–

2017
–

2018
–

2019
–

– Samazinās 15 Apsekojums 2016., 2017.,2018. un 
2019.gadā apsekoju-
mi netika veikti

15.3. Rīgas sabiedrisko apstādī-
jumu (dārzi, parki, skvēri) 
teritorijas, ha

2012
230

2016
252,8

2017
306,9

2018
306,9

2019
306,9

⇨ Pieaug – SIA “Rīgas 
meži”

2017.gadā sabiedris-
kie apstādījumi tika 
ierīkoti Erevānas 
dār zā, Lielajos un 
Jēkaba kapos, Miera/
Klusās ielu, Lemešu/
Gobas ielu, Stērstu/
Dignājas/Bauskas 
ielu, Ārlavas ielas un 
Volguntes ielas skvē-
ros

15.4. Vidējais iedzīvotāju īpat-
svars no kopējā iedzīvotāju 
skaita, kuriem 300 m rādiu-
sā ap dzīvesvietu ir pieeja-
mas dabas un apstādījumu 
teritorijas, %

2011
77,7

2016
83,9

2019
69,2

⇩ Pieaug 80 Ekspertu 
veikts pētī-

jums

2019.gadā tika preci-
zēta sasniedzamības 
novērtējuma % gra-
dācija

15.5. Vidējais dabas un apstādī-
jumu teritoriju pieejamības 
un pieejamības kvalitātes 
vērtējums

2012
2,6

2016
2,9

2019
3,3

⇧ Pieaug 4 Ekspertu 
veikts pētī-

jums

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

15.6. Vidējais iedzīvotāju īpat-
svars no kopējā iedzīvotāju 
skaita, kuriem 500 m rādiu-
sā ap dzīvesvietu ir pieeja 
ūdensmalai, %

2012
44,2

2016
41,3

2019
54,2

⇧ Nesamazinās 44 Ekspertu 
veikts pētī-

jums

15.7. Vidējais ūdensmalu pieeja-
mības un pieejamības kva-
litātes vērtējums

2012
1,9

2016
2,3

2019
3,3

⇧ Pieaug 2,5 Ekspertu 
veikts pētī-

jums

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē

15.8. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par dabas vides dau-
dzumu un kvalitāti Rīgā ko-
pumā, %

2012
80,4

2016
93,5

2017
-

2018
85,5

2019
80,6

⇩ Palielinās 85 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

15.9. Normatīvo aktu prasībām 
atbilstošas iekšzemes 
peldvietas

2013
5

2016
7

2017
7

2018
7

2019
7

⇨ Skaits
palielinās

13 Izpilddirek-
cijas, 

RD MVD

15.10. Uz pašvaldības zemes 
esošie neizmantojamie 
ūdensapgādes urbumi

2009
17

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

⇨ Skaits sama-
zinās

0 RD MVD Likvidēti visi iepriekš 
identificētie neiz-
mantojamie urbumi, 
kas atradās uz paš-
valdībai piekrītošas 
vai piederošas ze-
mes

15.11. Gaisa kvalitāte pilsē-
tā: dienu skaits, kad tiek 
pārsniegta normatīvajos 
aktos pieļaujamā robež-
vērtība piesārņojumam ar 
cietajām daļiņām PM10:
-	 Brīvības ielā 73

2012

105

2016

4

2017

0

2018

19

2019

35 ⇧

Samazinās < 35 RD MVD

15.12. NO2  gada vidējā koncentrā-
cija monitoringa stacijās,  
μg/m3:
-	 Mīlgrāvja ielā 10

-	 Brīvības ielā 73

-	 Maskavas ielā 165

-	 Raiņa bulvārī

2012

–

43,4

22,9

31,8

2016

16,8

–

26,1

23,4

2017

13,9

41,2

21,8

22,6

2018

17,2

31,9

19,1

26,6

2019

15,8

17,5

25,5

22,2

⇩

⇩

⇧

⇩

Samazinās < 40 RD MVD 2016.gadā stacijai 
Brīvības ielā 73 tika 
mainīta aparatūra, 
stacija darbu atsāka 
2017.gada jūnijā
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

15.13. Vidējais gaisa piesārņoju-
ma novērtējums apkaimēs 
(NO2 un CO2)

2012
2,5
2,4

2016
2,5
2,4

2019
1,93
2,19

⇩
⇩

Pieaug 3 Ekspertu 
veikts pētī-

jums

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē

15.14. Iedzīvotāju pozitīvs vēr-
tējums par gaisa kvalitāti 
mikrorajonā/apkaimē, %

2012
77,4

2016
79,2

2017
–

2018
72,8

2019
75,4

⇧ Pieaug pozitīvs 
vērtējums

80 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

15.15. Vidējais trokšņa līmeņa no-
vērtējums apkaimēs

2012
2,7

2016
3,0

2019
3,0

⇨ Pieaug 3 Ekspertu 
veikts pētī-

jums

0 – pakalpojums 
netiek nodrošināts 
vispār, bet 4 – pakal-
pojums nodrošināts 
atbilstošā apjomā un 
kvalitātē

15.16. Iedzīvotāju daļa, kas naktī 
pakļauti par 55 dB(A) lielā-
kam troksnim, %

2011
39

2016
38

2017
38

2018
38

2019
-

⇨ Tendence pa-
gaidām netiek 

vērtēta

20 RD MVD

15.17. Iedzīvotāju pozitīvs vēr-
tējums par trokšņu līmeni 
mikrorajonā/apkaimē die-
nā, %

2012
81,1

2016
78,9

2017
–

2018
73,0

2019
74,3

⇨ Pieaug pozitīvs 
vērtējums

85 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

15.18. Iedzīvotāju pozitīvs vēr-
tējums par trokšņu līmeni 
mikrorajonā/apkaimē naktī, 
%

2012
78,9

2016
80,0

2017
–

2018
73,7

2019
74,8

⇨ Pieaug pozitīvs 
vērtējums

85 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

15.19. Iedzīvotāju pozitīvs 
vērtējums par teritorijas tī-
rību pilsētā, %

2012
81,3

2016
81,7

2017
–

2018
72,9

2019
68,3

⇩ Pieaug 85 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

Sākot ar 2015.gadu 
sniegts iedzīvotāju 
vērtējums par terito-
rijas tīrību savā ap-
kaimē (iepriekš vēr-
tējums tika sniegts 
par Rīgu kopumā)



123

Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte – sagaidāmie rezultāti
16.1. Rīgas kredītreitings 2012

BBB/
Positive/A2

2016
BBB+/

Stable/A2

2017
BBB+/

Stable/A2

2018
BBB+/  

Positive/     
A2

2019
A-/Stab-

le/A-2

⇧ Paaugstinās “Standard & 
Poor’s” AA+

Kredītreitin-
ga aģentūra 
“Standard & 

Poor’s”

Kredītreitinga 
aģentūra „Standard 
& Poor’s”, izvērtē-
jot Rīgas pilsētas 

pašvaldības budžeta 
un finanšu situāciju 
2019.gada 25.oktobrī 
paaugstināja Rīgas 
pilsētai piešķirto 

reitingu uz “A-“ līme-
ni. Tas ir augstākais 
reitinga vērtējums, 
ko šī aģentūra pie-

šķīrusi Rīgas pilsētai 
22 gadu laikā, kopš 
šī aģentūra vērtē 

pilsētas finanšu un 
budžeta situāciju.

2012
Baa3/  Stable

2016
Baa1/ 
Stable

2017
Baa1/ 
Stable

2018
Baa1/ 
Stable

2019
Baa1/
Stable

⇨ Paaugstinās “Moody’s Inves-
tors” Aa1

Kredītreitin-
ga aģentūra 

“Moody’s 
Investors”

16.2. Rīgas kopējās pievienotās 
vērtības īpatsvars kopējā 
pievienotajā vērtībā Latvi-
jā, %

2011
48,6

2016
53,92

2017
54,1

2018
–

2019
–

⇨ Pieaug/
saglabājas

50 CSP CSP dati ir aktualizēti 
tikai līdz 2017.gadam

16.3. IKP Rīgā uz vienu iedzīvotā-
ju (faktiskajās cenās), EUR

2010
14 515

2016
21 190

2017
22 458

2018
–

2019
–

⇧ Pieaug Ne zemāk kā ES 
vidējais

CSP CSP dati ir aktualizēti 
tikai līdz 2017.gadam

16.4. Ārvalstu tiešās investīcijas 
gada beigās, milj. EUR

2013
5 022,7

2016
5 635,8

2017
5 625,6

2018
5 472,5

2019
5 327

⇩ Pieaug 8 395 SIA “Lursoft”

16.5. Tirgus sektora ekonomiski 
aktīvie uzņēmumi, uz 1000 
iedz. 

2011
85

2016
119

2017
116

2018
115

2019
–

⇨ Pieaug – CSP CSP dati ir aktualizēti 
tikai līdz 2018.gadam

16.6. Ekonomiski aktīvās ko-
mercsabiedrības, tūkst.

2011
42,2

2016
55,4

2017
54,0

2018
53,7

2019
–

⇨ Pieaug 46,4 CSP CSP dati ir aktualizēti 
tikai līdz 2018.gadam

16.7. Nodarbinātības līmenis, % 2012
60,3

2016
65,3

2017
66,4

2018
68,6

2019
69,6

⇨ Pieaug 75 CSP

16.8. Reģistrētais bezdarba līme-
nis gada beigās, %

2013
6,5

2016
5,0

2017
4,1

2018
4,1

2019
4,0

⇩ Samazinās 5 NVA
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

16.9. Rīgā strādājošo mēneša vi-
dējā darba samaksa bruto, 
EUR

2012
778

2016
971

2017
1 044

2018
1 129

2019
1 206

⇧ Pieaug 1 139 CSP

16.10. Darba vietu skaita pieau-
gums, % pret iepriekšējo 
gadu

2011
1,9

2016
0,7

2017
-0,02

2018
0,7

2019
0,4

⇧ Nesamazinās > 2 CSP

16.11. Darbaspēka produktivitāte 
(pievienotā vērtība/strādā-
jošo skaits), tūkst. EUR

2010
28,32

2016
38,1

2017
40,3

2018
–

2019
–

⇧ Nesamazinās – CSP, RD PAD 
Stratēģis-

kās vadības 
pārvaldes 
aprēķini

CSP dati ir aktualizēti 
tikai līdz 2017.gadam

RV17 Augoša daudzprofilu osta – sagaidāmie rezultāti
17.1. Kravu apgrozījums Rīgas 

ostā, milj. t
2012
36,1

2016
37,1

2017
33,7

2018
36,4

2019
32,8

⇩ Pieaug 49 RBP

17.2. Kuģu bruto tonnas vienība, 
milj. GT

2012
47,7

2016
43,8

2017
46,1

2018
48,0

2019
45,7

⇩ Pieaug 50 RBP GT - Bruto tonnas 
vienība (angļu val. 
Gross tonnage (GT))

17.3. Rīgas ostas kravu apgrozī-
juma īpatsvars kopējā Lat-
vijas ostu kravu apgrozīju-
mā, %

2012
49,0

2016
60,2

2017
55,8

2018
56,7

2019
61,9

⇩ Nesamazinās 50 RBP Aprēķinā iekļautas 
trīs Latvijas lielo 
ostu (Rīga, Ventspils, 
Liepāja) apgrozījums

17.4. Rīgas brīvostas teritorijā 
strādājošie uzņēmumi

2012
88

2016
209

2017
218

2018
214

2019
~200

⇨ Nesamazinās 88 RBP

17.5. Rīgas brīvostas teritorijā 
strādājošie stividori

2012
33

2016
35

2017
35

2018
34

2019
34

⇨ Nesamazinās 33 RBP

RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums – sagaidāmie rezultāti
18.1. Tūrisma mītnēs apkalpoto 

cilvēku skaits, milj.
2012
0,97

2016
1,43

2017
1,58

2018
1,72

2019
1,69

⇨ Pieaug 1,3 CSP

18.2. Tūristu mītņu skaits Rīgā 2012
117

2016
119

2017
130

2018
133

2019
132

⇨ Pieaug 130 CSP

18.3. Vidējais viesnīcu (numuru) 
noslogojums Rīgā, %

2011
46,5

2016
55,0

2017
56,3

2018
60,5

2019
58,9

⇩ Pieaug 65 CSP

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība – sagaidāmie rezultāti
19.1. Budžeta ieņēmumu un iz-

devumu starpība (deficīts), 
milj. EUR

2012
18,21

2016
33,8

2017
15,1

2018
-35,2

2019
+39,6

⇧ Pakāpeniska 
bezdeficīta 

budžeta 
sasniegšana

0
(sabalansēts 

budžets)

RD FD
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Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

19.2. Pašvaldības administratī-
vie izdevumi uz vienu iedzī-
votāju, EUR

2012
14,23

2016
10,48

2017
10,94

2018
12,06

2019
12,17

⇨ Pieaug 
(pieaugums ne 
augstāks par 

inflāciju)

31,3 RD FD Rīgas pilsētas paš-
valdības administra-
tīvie izdevumi uz vie-
nu iedzīvotāju 2019.
gadā pret iepriekšējo 
gadu palielinājās par 
0,9 procentpunk-
tiem, tomēr atpaliek 
no patēriņa cenu 
pieauguma pārska-
tā gadā, kas veidoja 
2,8%.

19.3. Pašvaldības izdevumu 
vispārējiem valdības die-
nestiem īpatsvars budže-
ta izdevumos (ņemot vērā 
procentu maksājumus un 
Rīgas pilsētas pašvaldības 
iemaksu pašvaldību finan-
šu izlīdzināšanas fondā), %

2011
4,8

2016
5,34

2017
5,08

2018
5,38

2019
5,36

⇨ Nepārsniedz 7 < 7 Aprēķini pēc 
Valsts kases 

datiem

19.4. Rīgas pilsētas pašvaldības 
tiešā parāda dinamika, milj. 
EUR

2012
153,67

2016
237,91

2017
263,07

2018
281,6

2019
307,6

⇧ Stabilizācija 
vai pieaugums, 

samazino-
ties kopējam 
parādsaistību 

apjomam

~199,2 RD FD Salīdzināšanas nolū-
kos tiešo parādsais-
tību kopapjoms 2019.
gada beigās norādīts 
pēc 2018.gada meto-
dikas

19.5. Pašvaldības administrāci-
jas piedāvāto e-pakalpo-
jumu skaits pret vispārējo 
pašvaldības piedāvāto pa-
kalpojumu skaitu

2013
27*/230

2016
34*/299

2017
34*/301

2018
34*/300

2019
37*/301

⇧ Pieaug 120*/230 KAVIS * 3., 4. un 5.līmeņa 
e-pakalpojumi

19.6. Iedzīvotāju skaits, kas iz-
manto e-pakalpojumus (ar 
2016.gadu apkopots reģis-
trēto autorizāciju skaits)

2011
~125 000

2016
~2 469 690

2017
~2 150 260

2018
~434 529

2019
~437 036

⇨ 2016
~200 000

~200 000 www.eriga.lv

19.7. Iedzīvotāju apmierinātība 
ar pašvaldības darbu kopu-
mā, %

2012
69,1

2016
71,1

2017
–

2018
69,5

2019
56,5

⇩ Pieaug 75 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

19.8. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par iespēju saņemt in-
formāciju par pašvaldības 
darbu (t.sk. plāniem, lēmu-
miem utt.), %

2012
47,1

2016
52,1

2017
–

2018
55,6

2019
46,0

⇩ Pieaug 60 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

http://www.eriga.lv


126

Nr. p.k. Rādītājs Sākuma 
vērtība no 

Programmas

Gads/vērtība Tendence pret 
iepriekšējo 

gadu

Sagaidāmā 
attīstības 
tendence

Sagaidāmā 
vērtība 2030.g.

Datu avots Piezīmes

19.9. Iedzīvotāju pozitīvs vērtē-
jums par iespēju piedalīties 
pilsētas attīstības plānoša-
nas pasākumos un lēmumu 
pieņemšanas procesos, iz-
teikt savu viedokli, %

2012
30,9

2016
30,4

2017
–

2018
34,3

2019
30,4

⇩ Pieaug pozitīvs 
vērtējums

60 Regulāra vie-
notā sociolo-
ģiskā aptauja

19.10. Iedzīvotāju aktivitāte paš-
valdību vēlēšanās, %

2013
55,6

2016
–

2017
58,7

2018
–

2019
–

⇧ Palielinās 70 CVK

19.11. Rīgas pilsētas pašvaldības 
sadarbība ar starptautis-
kām organizācijām/institū-
cijām, sadarbības tīkliem

2012
17

2016
19

2017
19

2018
19

2019
18*

⇩ Palielinās 19 RD ĀP * Eiropas tautu kul-
tūras un mākslas 
festivāls Eiropiāde 
(Europeade) īsti nav 
klasificējama ne kā 
starptautiska orga-
nizācija, ne sadarbī-
bas tīkls, līdz ar to 
nolemts to no apko-
pojuma izņemt

19.12. Kopējais Rīgas sadraudzī-
bas pilsētu skaits, t.sk. ak-
tīvās sadraudzības pilsētas

2012
29
18

2016
29
18

2017
30
18

2018
30
18

2019
30
18

⇨ Pieaug
30
20

RD ĀP

19.13. Uzņemtās ārvalstu delegā-
cijas

2012
50

2016
60

2017
60

2018
60

2019
60

⇨ Nesamazinās 50 
(vidēji gadā)

RD ĀP

19.14. Rīgas vadības pārstāvju ofi-
ciālās ārvalstu vizītes

2012
200

2016
250

2017
300

2018
240

2019
240

⇨ Nesamazinās 200 
(vidēji gadā)

RD ĀP

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktore                                                               (personiskais paraksts)                                 I.Purmale



127

2. pielikums pārskata gala atskaitei

Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna izpilde  
2018. un 2019.gadā

Izpildes raksturojums

•	 Darbība notiek

Darbība nenotiek vai nav sniegta informācija 
par veiktajām aktivitātēm

Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai 
periods

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība

U1.1. Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu kvalitatīvas izglītošanas iespējas visām pilsētā dzīvojošām ģimenēm
1.1.1. PII teritoriju labiekārtošana RD ĪD

(sadarbībā ar RD IKSD)
Pastāvīgi PII teritoriju labiekārtošanu veic RD ĪD, ņemot vērā finansējumu 

un apsekošanas rezultātus. 2018.gada ietvaros veikta rotaļu lau-
kumu aprīkojuma uzstādīšana, žogu nomaiņa, celiņu atjaunošana, 
apgaismojuma atjaunošana.

Pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanu veic RD ĪD, ņe-
mot vērā finansējumu un apsekošanas rezultātus. 2019.gada ietvaros 
veikta žogu nomaiņa, celiņu atjaunošana, apgaismojuma renovācija.

1.1.2. PII materiāltehniskās bāzes pilnveidoša-
na atbilstoši iestāžu vajadzībām

RD IKSD Pastāvīgi •	 Atbilstoši pirmsskolu iesniegumiem finansējums nodro-
šināts 143 PII inventāra iegādei (mēbelēm, virtuves, dārza 
inventāram u.c.) un 28 PII iegādātas trauku mazgājamās ma-
šīnas. 

Lai īstenotu pirmsskolas izglītības vadlīnijas noteiktās kompeten-
ces, papildus PII budžeta tāmēm 2018. gada nogalē piešķīra 6,50 
EUR vienam izglītojamam mācību līdzekļu iegādei.

•	 Pamatojoties uz veikto pirmsskolas izglītības iestāžu aptauju un 
budžeta finansējuma iespējām, 26 PII nodrošinātas ar mēbelēm, 
7 PII ar mīksto inventāru (bērnu gultas veļas komplekti, dvieļi, 
segas), 2 PII iegādāti virtuves piederumi un pamatlīdzekļi (virtu-
ves iekārtas) iegādāti 160 PII.

1.1.3. Iekļaujošas izglītības attīstība – atbalsta 
personāla konsultāciju nodrošināšana PII

RD IKSD 2018. – pastāvīgi Četri Pirmsskolas izglītības konsultatīvie centri sniedza konsul-
tācijas vecākiem un pedagogiem, sagatavoja atzinumus, 130 rei-
zes apmeklēja pirmsskolas un sniedza metodisku palīdzību. Kon-
sultētas 23 PII, kopā saņemti 37 pieteikumi. Pamatojoties uz PII 
pieteikumiem veikti: 34 vērojumi grupā, 18 sarunas ar vecākiem. 
Par katru pieprasīto gadījumu ir notikušas individuālas sarunas 
ar iestādes vadītāju un/vai metodiķi, grupas pedagogiem, kā arī 
sniegtas rekomendācijas par mācību procesa uzlabošanu PII. 

Programmā “Uzvedības terapija un sociālo prasmju trenēšana 
4-7 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām (“STOP 4-7”)” 
piedalījās 12 bērni, viņu vecāki un pirmsskolas izglītības skolotāji.

Veikta ilgstoša pārraudzība 13 PII sarežģītu problēmsituāciju gadī-
jumos. PII psihologiem noorganizētas 7 supervīziju reizes par at-
balsta nodrošināšanu. Nodrošināta iespēja atbalsta personālam 
(psihologiem, speciāliem pedagogiem un sociāliem pedagogiem) 
apmeklēt 24 stundu mācību programmu “Bērnu uzvedības prob-
lēmas, to risināšana”. 

Četru Pirmsskolas izglītības konsultatīvo centru psihologi snieguši 227 
konsultācijas Rīgas pašvaldības PII, vecākiem un izglītojamajiem. Iz-
strādāti 3 individuālie plāni. 

Pamatojoties uz PII pieteikumiem, veikti 18 vērojumi grupās. Par katru 
konkrēto gadījumu ir notikusi individuāla saruna ar iestādes vadītāju, 
metodiķi un grupas pedagogiem. Par katru gadījumu sniegtas reko-
mendācijas par mācību procesa uzlabošanu un pilnveidošanu. Veikta 
ilgstoša pārraudzība 8 gadījumos. 

Pamatojoties uz sadarbības līgumu starp RD IKSD, biedrību “Latvijas 
SOS Bērnu ciematu asociācija” un nodibinājumu “Centrs Dardedze” 
par kompleksas preventīvas programmas “Bērnam drošs un draudzīgs 
bērnudārzs” īstenošanu Rīgas pilsētas pašvaldības PII 2019.gadā, pēc 
programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” apguves, saņē-
ma sertifikātus 6 Rīgas pašvaldības PII. Projekta ietvaros iesaistītajām 
pirmsskolām nodibinājums “Centrs Dardedze” nodrošina supervīzijas 
un konsultē pirmsskolu darbinieku komandas par bērnu ar speciā-
lām vajadzībām iekļaušanas iespējām grupas kolektīvā (attiecas arī 
uz 4.5.5 aktivitāti).
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Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai 
periods

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

1.1.4. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveide un profesionālās darbības 
novērtēšana 

RD IKSD Pastāvīgi Saskaņā ar 12.12.2017. iekšējiem noteikumiem Nr.39-nts “Kārtība, 
kādā tiek veikta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta depar-
tamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vadītāju profesionālās 
darbības novērtēšana“ 2018.gadā novērtētas visas izglītības iestā-
des, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu un iesniegušas 
iestādes pašnovērtējumu.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām 2018.gadā pabeigta pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana: rezultātā 1. pakā-
pes vērtējumu ieguva 48 PII pedagogi, 2. pakāpi – 110 pedagogi un 
3. pakāpi – 28 pedagogi.

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide tika virzīta kā at-
balsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolās, organizēta ie-
vadprogramma (30 stundas) visu pirmsskolu pārstāvjiem (kopā 95 
pasākumi, 1987 dalībnieki). Pirmsskolu pedagogiem piedāvātas arī 
citas kursu programmas, metodiskās dienas, kompetenču pieejas 
semināri – kopumā 2018.gadā izglītoti 2379 pirmsskolu pedagogi.

Nodrošināta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēša-
na: rezultātā 1.pakāpes vērtējumu ieguva 12 PII pedagogi, 2.pakāpi – 63 
pedagogi un 3. pakāpi – 36 pedagogi. 

Lai uzsāktu īstenot MK 21.11.2018. noteikumos Nr.716 “Noteikumi par 
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības prog-
rammu paraugiem” noteikto PII pedagogiem organizēti 13 semināri, 
sniegtas 4 konsultācijas, notikuši 10 pieredzes apmaiņas pasākumi un 
tos apmeklēja vairāk nekā 280 pirmsskolu pārstāvju. 

Pedagogu profesionālās pilnveides galvenais virziens bija – atbalsts 
kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolas izglītības iestādē. Kopu-
mā par caurviju tēmu ieviešanu, vērtēšanu un efektīvu rotaļnodarbību 
tika izglītoti 1830 pedagogi (79 grupas).

175 pirmsskolu izglītības pedagogi pilnveidojuši profesionālo kompe-
tenci 12 stundu kursos “Caurviju prasmju attīstīšana pirmsskolā”, kā 
arī 120 pirmsskolas skolotāju palīgi izglītoti 12 stundu kursos par tēmu 
“Bērnu emocionālā audzināšana”. Pirmo reizi jauni pirmsskolas izglītī-
bas iestādes vadītāji apguva mācību programmu “Pirmskolas vadītāju 
ABC”, kurā mācījās 22 vadītājas.

Lai veicinātu pirmsskolu pedagoģisko kolektīvu kopēju mācīšanos, 
tika piedāvāts pirmsskolām izstrādāt individuālos mācību projektus 
“Atbalsts pirmsskolu pedagoģisko mērķu sasniegšanai”, kurā pieda-
lījās 19 PII.

1.1.5. Ģimeņu ar bērniem labklājības veicināša-
na, atbalstot pasākumus, kas sekmē 
darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, 
veicinot kvalitatīvu un daudzveidīgu 
ģimenes atbalsta pakalpojumu piee-
jamību pašvaldībās, t.sk. bērnu vecum-
posma iespējām atbilstošas garantētas 
un kvalitatīvas pirmsskolas izglītības 
nodrošināšana no pusotra gada vecuma

RD IKSD Pastāvīgi Rīgas 66. pirmsskolas izglītības iestādē atvērta viena mazākum-
tautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmas grupa un 
Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestādē “Austriņa” atvērta grupa 
bērniem ar somatiskām saslimšanām.

Bez tam izvērtējot situācijas pirmsskolu rindās 10 PII tika pārskatī-
tas esošās grupas un atvērtas grupas bērniem ar latviešu mācību 
valodu (katrā iestādē pa vienai).

2018.gadā Rīgas pilsētas pašvaldības PII pirmsskolas izglītības 
programmas apguve nodrošināta 26315 bērniem, 6268 pirmssko-
las vecuma bērni apmeklē privātās PII, savukārt 900 bērniem no-
drošināts bērnu uzraudzības pakalpojums.

Izvērtējot situācijas pirmsskolu rindās, 6 pirmsskolas izglītības ies-
tādēs samazināts mazākumtautību grupu skaits un atvērtas grupas 
bērniem ar latviešu mācību valodu (katrā iestādē pa vienai). 

Pēc Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas 
pasākumiem, pirmsskolas izglītības programmas apguve nodrošināta 
146 pašvaldības PII, 18 skolās un vienā interešu izglītības iestādē. 

Kopā Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības prog-
rammas apguve nodrošināta 25900 bērniem (informācija 31.12.2019. no 
Valsts izglītības informācijas sistēmas).

Savukārt privātais pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniedzējs no-
drošināja licencētas pirmsskolas izglītības programmas apguvi 6500 
bērniem, bet bērnu uzraudzības pakalpojumu izmantoja vidēji 1250 
bērni.

1.1.6. Profilaktiskās veselības aprūpes un 
pirmās palīdzības nodrošināšana mācību 
procesa laikā 

RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas Māsu aso-
ciāciju, Latvijas Ārstu 

biedrību u.c.)

2019.–2020. Organizētas sanāksmes un semināri PII un skolu medicīnas māsām.

1.1.7. Veselīga uztura principu īstenošana izglī-
tojamo ēdināšanas nodrošināšanā

RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas 

Lauksaimniecības 
universitāti, Rīgas 

Stradiņa universitāti)

2019.–2020. Sniegti ieteikumi ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas produktu pie-
gādes līgumu izpildē, tehnoloģisko karšu un ēdienkaršu (t.sk. speciālo 
ēdienkaršu) izstrādē 10 PII.

Izstrādātas 10 dienu ēdienkartes PII divām vecuma grupām un divas 
10 dienu ēdienkartes speciālās ēdināšanas nodrošināšanai (glutēna 
un piena olbaltumvielu nepanesības gadījumos). 

Organizētas sanāksmes PII medicīnas māsām par pārtikas aprites uz-
raudzību izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumos, higiēnas prasību 
izpildi, infekcijas slimību reģistrācijas kārtību u.c. tēmām. Notikuši se-
mināri par tehnoloģisko karšu izstrādi PII 95 medicīnas māsām. 

Individuāli konsultētS un apmācītsi 31 PII darbinieks tehnoloģisko kar-
šu, ēdienkaršu izstrādē un sistēmas Tedis lietošanā.
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Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai 
periods

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

U1.2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pamatizglītību
1.2.1. Skolu teritoriju labiekārtošana RD ĪD

(sadarbībā ar RD IKSD)

Pastāvīgi Skolu teritoriju labiekārtošanu veic RD ĪD, ņemot vērā finansēju-
mu un apsekošanas rezultātus. 2018.gada ietvaros veikta aktīvas 
atpūtas un rotaļu laukumu iekārtu izbūve, žogu nomaiņa, celiņu 
atjaunošana, apgaismojuma atjaunošana.

Skolu teritoriju labiekārtošana veikta saskaņā ar Programmas Inves-
tīciju plānu. 

1.2.2. Skolu materiāltehniskās bāzes pilnveido-
šana mūsdienīga mācību procesa nodro-
šināšanai

RD IKSD Pastāvīgi Sadarbībā ar RD ITC RD IKSD padotības iestādēm ir piegādāti 1607 
datori, no tiem 1327 datori vispārizglītojošām skolām.

Ierīkots Wi-Fi un veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi sakārtot 
esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildus tīkla pieslēgvietas, 
kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem 7 vispārizglītojošās 
skolās un mazāka apjoma tīklošanas darbi citās 8 vispārizglīto-
jošās skolās. 

Skolu materiālās bāzes pilnveidošanai sadalīti vēl 76 tūkst. EUR 
finanšu līdzekļi. Finansējums piešķirts 12 skolām, t.sk. iestādēm, 
kurās tika veikti remontdarbi, kas nodrošina plānotos skolu tīkla 
pilnveidošanas pasākumus.

Finansējuma piešķīrums un materiāltehniskais nodrošinājums 
netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm (attiecas arī uz U1.3. aktivitāti 
1.3.3.).

Sadarbībā ar RD ITC ir piegādāti 624 datori, 555 skolēnu planšetdatori 
un 37 skolotāju planšetdatori, 2 interaktīvās tāfeles vispārizglītojošām 
skolām, 16 skolu maģistrālie tīkla komutatori un 66 skolu lokālo tīkla 
komutatori. 

Ierīkots Wi-Fi un veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi sakārtot 
esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildus tīkla pieslēgvietas, kur 
tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem 7 vispārizglītojošās skolās. 

Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm materiālās bāzes 
pilnveidošanai sadalīts papildus piešķirtais finansējums 1965933 euro 
apmērā mācību līdzekļu, inventāra iegādei un citu vajadzību nodro-
šināšanai. 

Finansējuma piešķīrums un materiāltehniskais nodrošinājums netiek 
dalīts pēc izglītības pakāpēm.

(attiecas arī uz aktivitāti 1.3.2.)

1.2.3. Inovatīvu mācību darba formu ieviešana 
radošuma un uzņēmējspēju veicināšanai 
pamatizglītībā – digitālās mācību vides 
veidošana 

RD IKSD Pastāvīgi Turpināta e-mācību vides – mācību mākoņa – http://maci-
bas.e-skola.lv pieejamības nodrošināšana visām RD  IKSD pado-
tībā esošajām vispārizglītojošām skolām, izmantojot mykoob vai 
E-klases autorizāciju.

ES struktūrfondu atbalstītu digitālās pratības projektu īstenošana. 
(attiecas arī uz U1.3. aktivitāti 1.3.4.)

E-mācību vides (mācību mākoņa http://macibas.e-skola.lv) lietotāju 
skaits turpina pieaugt. E-vidē izveidoti jauni priekšmeti: “Skolēnu zi-
nātniski pētnieciskās darbības kompetences attīstīšana vidusskolās” 
un “ES projekti iestādēs”. 

Elektronisko mācību grāmatu (letonika.lv, Apgāds “Zvaigzne ABC”), 
elektronisko mācību līdzekļu (Soma.lv), elektronisko mācību palīglī-
dzekļu platformu (Uzdevumi.lv) izmantošana. 

IKT attīstībai Rīgas pašvaldības izglītības iestādes īsteno ES fondu at-
balstītus projektus. Sadarbībā ar RD ITC nodrošināta programmatūra: 
mācību spēles “Minecraft for education” licences skolām; Microsoft 
Office 365 licences un arī 10 privātajām ierīcēm mājās skolēniem, sko-
lotājiem un administrācijai. 

Turpinājās skolu datoru pieslēgšanās vienotajam domēnam RI.RIGA.
LV. 

(attiecas arī uz aktivitāti 1.3.3.)

http://macibas.e-skola.lv
http://macibas.e-skola.lv
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1.2.4. Iekļaujošas izglītības attīstība – atbalsta 
personāla nodrošināšana skolās 

RD IKSD Pastāvīgi Rīgas pašvaldības skolās tiek nodrošināts atbalsta personāls (so-
ciālā pedagoga, izglītības psihologa, logopēda, speciālā pedago-
ga) un pedagoga palīga darbība atbilstoši piešķirtajam valsts un 
pašvaldības finansējumam un skolas vajadzībām. 

ESF projekta (PVS ID 3710) “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai” īstenošanā iesaistītas 59 Rīgas skolas. 
Projekta ietvaros saskaņā ar individuālo atbalsta plānu skolēniem 
tiek sniegti atbalsta pasākumi, t.sk. atbalsta personāla nodroši-
nāšana.

Sniegts atbalsts iekļaujošās izglītības attīstībā, nodrošinot vispārizglī-
tojošajām skolām papildus finansējumu no pašvaldības budžeta at-
balsta personālam. Rīgas pašvaldības skolās tiek nodrošināts atbalsta 
personāls (sociālā pedagoga, izglītības psihologa, logopēda, speciālā 
pedagoga) un pedagoga palīga darbība atbilstoši piešķirtajam valsts 
un pašvaldības finansējumam un skolas vajadzībām. ESF projekta 
(PVS ID 3710) “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanai” īstenošanā iesaistītas 82 Rīgas skolas. Projekta ietvaros sa-
skaņā ar individuālo atbalsta plānu skolēniem tika sniegti atbalsta 
pasākumi, t.sk. atbalsta personāla nodrošināšana. 24 skolu izglītības 
psihologiem sniegtas konsultācijas par atbalsta pasākumiem. 3 sko-
lās krīzes komandas speciālisti veikuši krīzes intervenci pedagogiem, 
izglītojamajiem, vecākiem. 11 skolu direktoriem sniegtas individuālas 
konsultācijas par iekļaujošo izglītību un skolēna iekļaušanu klasē. 18 
sociālie un 32 skolu pedagogi konsultēti par individuālajiem atbalsta 
plāniem skolēniem, kuriem priekšlaicīgi draud mācību pamešana. 17 
vecākiem sniegtas konsultācijas par iekļaujošo izglītību un /vai ie-
kļaušanos skolas dzīvē. 13 ģimenēm sniegta ģimenes terapija saistībā 
ar bērna uzvedības problēmām, mācīšanās grūtībām un skolas neap-
meklēšanu. 30 skolēniem ieteikti atbalsta pasākumi vispārizglītojoša-
jā programmā no 1.-4.klasei.

1.2.5. Skolu kvalitātes monitoringa sistēmas 
izveidošana

RD IKSD 2017.-2019. Sadarbībā ar RIIMC īstenoti 9 profesionālās pilnveides pasākumi 8 
skolu jauno direktoru un vadības komandām (kopā 30 personas) 
par aktuāliem izglītības iestādes pārvaldības jautājumiem.

Organizēti profesionālās pilnveides pasākumi par izglītības iestā-
des darba izpildes kvalitātes pārraudzību. 

Netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm.

Sadarbībā ar Dynamic University veikta skolu kvalitātes kritēriju no-
teikšana un veikts darbs pie skolu profilu izveides individuālā skatā 
un apkaimes griezumā Rīgas pašvaldības skolām. 

(attiecas arī uz aktivitāti 1.3.4.)

1.2.6. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveidošana un profesionālās darbības 
novērtēšana 

RD IKSD Pastāvīgi Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide tika organizē-
ta kā atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolās, akcentējot 
1.-6. klašu skolotāju vajadzības (103 pasākumi, 2349 dalībnieki). 
Pedagogi piedalījās kompetenču pieejas apspriešanas semināros, 
ievadprogrammā, metodiskajās dienās, 12 skolu pedagogi – pro-
jektā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”. Kopumā 
tika izglītoti 9822 pedagogi. 

2018.gadā no valsts puses kopā ar skolas akreditāciju skolu direk-
toru profesionālās darbības novērtēšana veikta 24 skolu direkto-
riem, no pašvaldības puses – profesionālās darbības novērtēšana 
veikta 40 skolu direktoriem.

2018.gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtē-
šanas procesā piedalījās Rīgas izglītības iestāžu 1322 pedagogi 
un ieguva kvalitātes pakāpi: 1.kvalitātes pakāpi – 181 pedagogs, 
2.kvalitātes pakāpi – 780 pedagogi, 3.kvalitātes pakāpi – 361 pe-
dagogs. 103 pedagogiem netika piešķirta kvalitātes pakāpe. 2018.
gada septembrī uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšanu ir pieteikušies Rīgas izglītības iestāžu 565 pedagogi.

Netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm (attiecas arī uz U1.3. aktivitāti 
1.3.6.).

No valsts puses kopā ar skolas akreditāciju skolu direktoru profe-
sionālās darbības novērtēšana veikta 21 skolas direktoram, no paš-
valdības puses – profesionālās darbības novērtēšana veikta 25 skolu 
direktoriem.

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā 
piedalījās Rīgas izglītības iestāžu 565 pedagogi un ieguva sekojošas 
kvalitātes pakāpes: 1.kvalitātes pakāpi - 26 pedagogi, 2.kvalitātes pa-
kāpi - 311 pedagogi, 3.kvalitātes pakāpi - 149 pedagogi. 79 pedagogiem 
netika piešķirta kvalitātes pakāpe. 2019.gada septembrī uz pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu (norit 2019./2020.m.g. 
ietvaros) ir pieteikušies 273 Rīgas izglītības iestāžu pedagogi. 

Pedagogu un skolu vadības profesionālās pilnveides galvenais vir-
ziens bija kompetenču pieejas ieviešana skolā. Dažādos profesionālās 
pilnveides pasākumos (kursi, semināri, konferences, metodiskās die-
nas u.c.) piedalījās 4969 pedagogi un 176 vadības pārstāvji, 13 skolu 
pedagogi piedalījās projektā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sa-
sniegšanai”. 

(attiecas arī uz 1.3.5.aktivitāti)

1.2.7. Profilaktiskās veselības aprūpes un pir-
mās palīdzības nodrošināšana mācību 
procesa laikā 

RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas Māsu aso-
ciāciju, Latvijas Ārstu 

biedrību)

2019.–2020. Vispārizglītojošo skolu medicīnas māsām organizēti semināri par uz-
vedības un psihoneiroloģiskiem traucējumiem. 

Organizēti kursi neatliekamās un pirmās palīdzības sniegšanā 60 me-
dicīnas māsām un 6 izglītības iestāžu darbiniekiem notikusi apmācība 
cukura diabēta pacienta aprūpē. 

(attiecas arī uz 1.3.6.aktivitāti)
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1.2.8. Veselīga uztura principu īstenošana izglī-
tojamo ēdināšanas nodrošināšanā

RD IKSD (sadarbībā ar 
Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāti, Rīgas 
Stradiņa universitāti)

2019.–2020. Pārbaudēs apmeklētas 10 vispārējās izglītības iestādes, kurās sniegti 
ieteikumi ēdināšanas pakalpojumu vai pārtikas produktu piegādes 
līgumu izpildē; tehnoloģisko karšu un ēdienkaršu, t.sk. speciālo ēdien-
karšu izstrādē. Organizēti divu dienu semināri par ēdināšanas pakal-
pojuma līguma izpildes kontroli skolās.

(attiecas arī uz 1.3.7.aktivitāti)

1.2.9. Pirmās palīdzības apmācība RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas Sarkanais 

Krusts, NMPD)

2019.–2020. Organizēta 32 skolu skolēnu apmācība pirmās palīdzības sniegšanā, 
ko nodrošināja skolu medicīnas māsas un skolotāji. 27 skolu koman-
das piedalījās Rīgas skolu jauniešu pirmās palīdzības sniegšanas sa-
censībās, kuras norisinājās divās kārtās. Pamatskolas un vidusskolas 
vecumu posmos labākos sasniegumus uzrādīja Rīgas 15.vidusskola. 
Sešu labāko komandu dalībnieki turpināja papildus mācības un sa-
ņēma apliecības par pirmās palīdzības kursu apguvi. Četras labāko 
skolu komandas piedalījās Valsts pirmās palīdzības sacensībās, kurās 
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas komanda ieguva 2.vietu. 

(attiecas arī uz 1.3.8.aktivitāti)

U1.3. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību
1.3.1. Skolu teritoriju labiekārtošana RD ĪD

(sadarbībā ar RD IKSD)

Pastāvīgi Skolu teritoriju labiekārtošanu veic RD ĪD, ņemot vērā finansēju-
mu un apsekošanas rezultātus. 2018.gada ietvaros veikta aktīvas 
atpūtas un rotaļu laukumu iekārtu izbūve, žogu nomaiņa, celiņu 
atjaunošana, apgaismojuma atjaunošana.

Skolu teritoriju labiekārtošana veikta saskaņā ar Programmas Inves-
tīciju plānu. 

1.3.2. Skolu materiāltehniskās bāzes pilnveido-
šana mūsdienīga mācību procesa nodro-
šināšanai

RD IKSD

(sadarbībā ar RD ITC) 

Pastāvīgi •	 Sadarbībā ar RD ITC RD IKSD padotības iestādēm ir piegādāti 
1607 datori, no tiem 1327 datori vispārizglītojošām skolām.

•	 Ierīkots Wi-Fi un veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi 
sakārtot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildus tīkla 
pieslēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefo-
niem 7 vispārizglītojošās skolās un mazāka apjoma tīkloša-
nas darbi citās 8 vispārizglītojošās skolās. 

•	 Skolu materiālās bāzes pilnveidošanai sadalīti vēl 76 tūkst. 
EUR finanšu līdzekļi. Finansējums piešķirts 12 skolām, t.sk. 
iestādēm, kurās tika veikti remontdarbi, kas nodrošina plā-
notos skolu tīkla pilnveidošanas pasākumus.

Finansējuma piešķīrums un materiāltehniskais nodrošinājums 
netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm (attiecas arī uz U1.2. aktivitāti 
1.2.2).

•	 Sadarbībā ar RD ITC ir piegādāti 624 datori, 555 skolēnu planšet-
datori un 37 skolotāju planšetdatori, 2 interaktīvās tāfeles vispā-
rizglītojošām skolām, 16 skolu maģistrālie tīkla komutatori un 66 
skolu lokālo tīkla komutatori. 

•	 Ierīkots Wi-Fi un veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi sa-
kārtot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildus tīkla pie-
slēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem 7 vis-
pārizglītojošās skolās. 

•	 Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm materiālās 
bāzes pilnveidošanai sadalīts papildus piešķirtais finansējums 
1 965 933 euro apmērā mācību līdzekļu, inventāra iegādei un citu 
vajadzību nodrošināšanai. 

•	 Finansējuma piešķīrums un materiāltehniskais nodrošinājums 
netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm. 

•	 (attiecas arī uz 1.2.2. aktivitāti)

RD ITC •	 Skolām un citām izglītības un kultūras iestādēm iegādāti 
1607 jauni datori, paplašināta un sakārtota tīkla infrastruk-
tūra 10 skolās, ieviešot šajās skolās arī Wi-Fi risinājumu mā-
cību procesa atbalstam.

Skolām iegādāti 632 stacionārie datori, 330 portatīvie datori un 592 
planšetdatori. Paplašināta un sakārtota tīkla infrastruktūra 6 skolās, 
ieviešot šajās skolās arī Wi-Fi risinājumu mācību procesa atbalstam.
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1.3.3. Inovatīvu mācību darba formu ieviešana 
radošuma un uzņēmējspēju veicināšanai 
vispārējā vidējā izglītībā – digitālās mācī-
bu vides veidošana

RD IKSD

(sadarbībā ar RD ITC) 

Pastāvīgi Turpināta e-mācību vides – mācību mākoņa – http://maci-
bas.e-skola.lv pieejamības nodrošināšana visām RD  IKSD pado-
tībā esošajām vispārizglītojošām skolām, izmantojot mykoob vai 
E-klases autorizāciju.

ES struktūrfondu atbalstītu digitālās pratības projektu īstenošana 
(attiecas arī uz U1.2. aktivitāti 1.2.3.).

E-mācību vides (mācību mākoņa http://macibas.e-skola.lv) lietotāju 
skaits turpina pieaugt. E-vidē izveidoti jauni priekšmeti: “Skolēnu zi-
nātniski pētnieciskās darbības kompetences attīstīšana vidusskolās” 
un “ES projekti iestādēs”. Elektronisko mācību grāmatu (letonika.lv, 
apgāds “Zvaigzne ABC”), elektronisko mācību līdzekļu (Soma.lv), elek-
tronisko mācību palīglīdzekļu platformu (Uzdevumi.lv) izmantošana. 

IKT attīstībai Rīgas pašvaldības izglītības iestādes īsteno ES fondu at-
balstītus projektus. 

Sadarbībā ar RD ITC nodrošināta programmatūra: mācību spēles “Mi-
necraft for education” licences skolām, Microsoft Office 365 licences 
un arī 10 privātajām ierīcēm mājās skolēniem, skolotājiem un admi-
nistrācijai. 

Turpinās skolu datoru pieslēgšanās vienotajam domēnam RI.RIGA.LV. 

(attiecas arī uz aktivitāti 1.2.3.).

RD ITC Nodrošināta infrastruktūras pieejamība. Nodrošināta infrastruktūras pieejamība.

1.3.4. Skolu darbības kvalitātes paaugstināšana RD IKSD 2019.-2020. Skolu tīkla sakārtošanas pasākumi īstenoti saskaņā ar RD 27.02.2019. 
lēmumu Nr.2042 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla 
pilnveidošanas pasākumiem 2019.gadā” (likvidētas 4 skolas, reorgani-
zētas 2 skolas, darbības organizācijas izmaiņas īstenotas 6 skolās) un 
RD 20.06.2019. lēmumu Nr.2385 “Par atsevišķu Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamenta pakļautībā esošo vispārējās izglītī-
bas iestāžu nosaukumu maiņu” (16 skolas). 

Sadarbībā ar Dynamic University veikta skolu kvalitātes kritēriju no-
teikšana un veikts darbs pie skolu profilu izveides individuālā skatā 
un apkaimes griezumā Rīgas pašvaldības skolām. 

Netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm.

1.3.5. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveidošana un profesionālās darbības 
novērtēšana

RD IKSD

(sadarbībā ar RIIMC)

Pastāvīgi Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide tika organizē-
ta kā atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolās, akcentējot 
1.-6. klašu skolotāju vajadzības (103 pasākumi, 2349 dalībnieki). 
Pedagogi piedalījās kompetenču pieejas apspriešanas semināros, 
ievadprogrammā, metodiskajās dienās, 12 skolu pedagogi – pro-
jektā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”. Kopumā 
tika izglītoti 9822 pedagogi. 

2018.gadā no valsts puses kopā ar skolas akreditāciju skolu direk-
toru profesionālās darbības novērtēšana veikta 24 skolu direkto-
riem, no pašvaldības puses – profesionālās darbības novērtēšana 
veikta 40 skolu direktoriem.

2018.gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtē-
šanas procesā piedalījās Rīgas izglītības iestāžu 1322 pedagogi 
un ieguva kvalitātes pakāpi: 1.kvalitātes pakāpi – 181 pedagogs, 
2.kvalitātes pakāpi – 780 pedagogi, 3.kvalitātes pakāpi – 361 pe-
dagogs. 103 pedagogiem netika piešķirta kvalitātes pakāpe. 2018.
gada septembrī uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšanu ir pieteikušies Rīgas izglītības iestāžu 565 pedagogi.

Netiek dalīts pēc izglītības pakāpēm (attiecas arī uz U1.2. aktivitāti 
1.2.6.).

No valsts puses kopā ar skolas akreditāciju skolu direktoru profe-
sionālās darbības novērtēšana veikta 21 skolu direktoriem, no paš-
valdības puses – profesionālās darbības novērtēšana veikta 25 skolu 
direktoriem.

2019.gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
procesā piedalījās Rīgas izglītības iestāžu 565 pedagogi un ieguva 
kvalitātes pakāpi: 1.kvalitātes pakāpi - 26 pedagogi, 2.kvalitātes pakā-
pi - 311 pedagogi, 3.kvalitātes pakāpi - 149 pedagogi. 79 pedagogiem 
netika piešķirta kvalitātes pakāpe. 2019.gada septembrī uz pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu (norit 2019./2020.m.g. 
ietvaros) ir pieteikušies Rīgas izglītības iestāžu 273 pedagogi.

Pedagogu un skolu vadības profesionālās pilnveides galvenais vir-
ziens bija kompetenču pieejas ieviešana skolā, akcentējot 5. – 9. klašu 
pedagogu vajadzības. Dažādos profesionālās pilnveides pasākumos 
(kursi, semināri, konferences, metodiskās dienas u.c.) piedalījās 4969 
pedagogi un 176 vadības pārstāvji, 13 skolu pedagogi piedalījās pro-
jektā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”.

(attiecas arī uz 1.2.6.aktivitāti)

1.3.6. Restaurācijas mācību darbnīcas (saim-
niecības ēkas) jaunbūve Koka ēku reno-
vācijas kompleksā “Koka Rīga”, Krāsotāju 
ielā 12, Rīgā

AI 2018.-2019. Ir aktualizēts būvprojekts, notiek finansējuma piesaiste. Tika pieprasīti līdzekļi, nav saņemts akcepts, pāriet uz 2020.gadu. Mek-
lēta investoru piesaiste.

http://macibas.e-skola.lv
http://macibas.e-skola.lv
http://macibas.e-skola.lv
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1.3.7. Profilaktiskās veselības aprūpes un pir-
mās palīdzības nodrošināšana mācību 
procesa laikā 

RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas Māsu aso-
ciāciju, Latvijas Ārstu 

biedrību)

2019.–2020. Vispārizglītojošo skolu medicīnas māsām organizēti semināri par uz-
vedības un psihoneiroloģiskiem traucējumiem. 

Organizēti kursi neatliekamās un pirmās palīdzības sniegšanā 60 me-
dicīnas māsām un 6 izglītības iestāžu darbiniekiem notikusi apmācība 
cukura diabēta pacienta aprūpē. 

(attiecas arī uz 1.2.7.aktivitāti)

1.3.8. Veselīga uztura principu īstenošana izglī-
tojamo ēdināšanas nodrošināšanā

RD IKSD (sadarbībā ar 
Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāti, Rīgas 
Stradiņa universitāti)

2019.–2020. Pārbaudēs apmeklētas 10 vispārējās izglītības iestādes, kurās sniegti 
ieteikumi ēdināšanas pakalpojumu vai pārtikas produktu piegādes 
līgumu izpildē, tehnoloģisko karšu un ēdienkaršu, t.sk. speciālo ēdien-
karšu izstrādē. Organizēti divu dienu semināri par ēdināšanas pakal-
pojuma līguma izpildes kontroli skolās. 

(attiecas arī uz 1.2.8.aktivitāti)

1.3.9. Pirmās palīdzības apmācība RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas Sarkanais 

Krusts, NMPD)

2019.–2020. Organizēta 32 skolu skolēnu apmācība pirmās palīdzības sniegšanā, ko 
nodrošināja skolu medicīnas māsas un skolotāji. 27 skolu komandas 
piedalījās Rīgas skolu jauniešu pirmās palīdzības sniegšanas sacen-
sībās, kuras norisinājās divās kārtās. Gan pamatskolas un vidusskolas 
vecumu posmos labākos sasniegumus uzrādīja Rīgas 15.vidusskola. 
Sešu labāko komandu dalībnieki turpināja papildus mācības un sa-
ņēma apliecības par pirmās palīdzības kursu apguvi. Četras labāko 
skolu komandas piedalījās Valsts pirmās palīdzības sacensībās, kurās 
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas komanda ieguva 2. vietu. 

(attiecas arī uz 1.2.9.aktivitāti)

U1.4. Nodrošināt tirgus pieprasījumam atbilstošu profesionālo izglītību

U1.5. Nodrošināt vispusīgas interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamību
1.5.1. Vienotas informācijas sistēmas par inte-

rešu izglītības un profesionālās ievirzes 
izglītības iespējām Rīgā izveidošana paš-
valdībā

RD IKSD Pastāvīgi Izveidots un izdots pašvaldības līdzfinansēto interešu, profesio-
nālās ievirzes sportā, mākslā un mūzikā izglītības programmu un 
amatierkolektīvu katalogs (3000 eks.). Informācija par interešu 
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iespējām Rīgā pie-
ejama https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd.

Ņemot vērā, ka interešu, profesionālās ievirzes sportā, mākslā un 
mūzikā izglītības programmu un amatierkolektīvu katalogs (turpmāk – 
Katalogs) tiek izdots katru otro gadu, 2019.gadā jauns Katalogs netika 
izdots. 

2018.gadā Kataloga informācija tika aktualizēta un papildus izdoti 
1000 eks., kā arī izdotas skrejlapas ar aktualizētu informāciju (1000 
eks.). Aktualizēta kataloga elektroniskā versija https://iksd.riga.lv. 

1.5.2. Interešu izglītības un profesionālās ievir-
zes izglītības iestāžu (mūzikas un mākslas 
skolas, sporta skolas) īstenoto program-
mu vienmērīga pārklājuma veicināšana 
pilsētas apkaimēs

RD IKSD Pastāvīgi Lai sekmētu jaunu programmu ieviešanu interešu izglītības iestā-
dēs, tajās apkaimēs, kurās nav attiecīgā piedāvājuma, tika veikta 
esošās informācijas analīze. 

Rīgas Volejbola skolā licencētas profesionālās ievirzes sporta iz-
glītības programmas pludmales volejbolā un jauno mācību treni-
ņu grupu īstenošana notiek Āgenskalna un Centra apkaimēs.

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā akreditētas di-
vas jaunas programmas – alta spēle un arfas spēle.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu (turpmāk – sporta sko-
la) mācību treniņu nodarbībām tiek izmantotas gan sporta skolām 
apsaimniekošanā nodotās sporta bāzes, gan arī vispārējās izglītības 
iestāžu sporta zāles un laukumi. 

Interešu izglītības iestāžu programmas tiek īstenotas šādas Rīgas ap-
kaimēs: Āgenskalns, Bišumuiža, Rīgas Centrs, Čiekurkalns, Daugavgrī-
va, Imanta, Jugla, Ķengarags, Maskavas forštate, Mīlgrāvis, Pļavnieki, 
Sarkandaugava, Torņakalns, Zolitūde. 

Mākslas un mūzikas skolu akreditācijas procesa rezultātā, apzinātas 
programmas, kuras nepieciešams aktualizēt, kā arī programmas, kuras 
būtu lietderīgi ieviest. Piemēram, Rīgas 3.mūzikas skolā apzināta ne-
pieciešamība ieviest un licencēt eifonija spēles programmu. Uzsākts 
darbs pie tā. 

Izglītības programmu īstenošanas vietas var skatīt https://kata-
logs-iksd.riga.lv. 

https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd
https://iksd.riga.lv
https://katalogs-iksd.riga.lv
https://katalogs-iksd.riga.lv
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1.5.3. Daudzveidīgu un kvalitatīvu interešu un 
profesionālās ievirzes izglītības program-
mu nodrošināšana atbilstoši sabiedrības 
(t.sk. bērnu un jauniešu) interesēm un 
pieprasījumam, veicinot arī karjeras izvēli

RD IKSD Pastāvīgi Rīgas pašvaldības 11 sporta skolās 8808 audzēkņi (dati no VIIS 
31.12.2018.) apguva sporta izglītības programmas. Tajā skaitā 7777 
audzēkņiem tika nodrošināta kvalitatīvas apmācības 43 licencēta-
jās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās, atbilstoši 
mērķiem, uzdevumiem un īstenošanas plāniem 21 sporta veidā.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs turpinājās bērnu 
un jauniešu sporta veidu attīstības programmu īstenošana, prog-
rammās iekļauto sportistu atlases kritēriju aktualizēšana, veikta 
kritēriju izpildes izvērtēšana.

RD IKSD nodrošināja daudzveidīgu interešu izglītības programmu 
īstenošanu vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestā-
dēs visā Rīgā, ņemot vērā katras apkaimes izglītības iestādes in-
frastruktūru, kapacitāti un sabiedrības pieprasījumu.

2018.gadā Rīgas pašvaldības 13 interešu izglītības iestādes nodro-
šināja iespēju 24916 audzēkņiem attīstīt savus talantus vairākās 
interešu izglītības programmās mūzikas, dejas, vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas, teātra, folkloras, radošās industrijas, vides iz-
glītības, tehniskās jaunrades, sporta interešu izglītības program-
mās.

Rīgas pilsētas pašvaldības 9 mūzikas un mākslas skolās izglītības 
programmas apguva 4528 audzēkņi. Šajās skolās tika nodrošinā-
tas gan profesionālās ievirzes izglītības programmas, gan vidus-
skolas līmeņa mūzikas un mākslas programmas, gan interešu 
izglītības programmas.

Rīgas pašvaldības 10 sporta skolās 8 276 audzēkņiem (dati no VIIS 
31.12.2019.) tika nodrošināta kvalitatīva apmācība 43 licencētajās pro-
fesionālās ievirzes sporta izglītības programmās, atbilstoši mērķiem, 
uzdevumiem un īstenošanas plāniem 21 sporta veidā. 

Veikta bērnu un jauniešu sporta veidu izlašu darbības un rezultatīvo 
rādītāju izvērtēšana 12 sporta veidos, pēc noteiktiem sportistu atlases 
kritērijiem. 

•	 Riteņbraukšana. Izlases sastāvs: Junioru grupa: 10 dalībnieki, 
Jauniešu/Jaunietes grupa: 7 dalībnieki. Sasniegumi: Pasaules 
čempionāta grupas braucienā izcīnīta 21.vieta, Eiropas čempio-
nāta grupas braucienā izcīnīta 20.vieta. 

•	 Paukošana. Izlasē iekļauti 9 dalībnieki. Sasniegumi: Eiropas čem-
pionātā kadetiem izcīnīta 5.vieta, Eiropas U23 čempionātā izcī-
nīta 26.vieta. 

•	 Bokss. Izlasē iekļauti 10 dalībnieki. Eiropas čempionātā boksā 
juniorēm izcīnīta 2. vieta, Rīgas komandas sastāvā izcīnīta 1.vieta 
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē “Jelgava 2019” .

•	 Vieglatlētika. Izlasē iekļauti 22 dalībnieki. Eiropas U-23 junioru 
čempionātā izcīnīta 1.vieta 200 metru skrējienā, Eiropas U-23 
junioru čempionātā izcīnīta 4.vieta šķēpa mešanā, Eiropas U-23 
junioru čempionātā 4x400m stafetēs izcīnīta 9.vieta. 

•	 Brīvā cīņa. Izlasē iekļauti 8 dalībnieki. Pasaules čempionātā ju-
nioriem izcīnīta 5.vieta, Pasaules čempionātā U-23 izcīnīta 10.vie-
ta, Eiropas Čemionātā junioriem izcīnīta 11.vieta. 

•	 Smaiļošana un Kanoe. Izlasē iekļauti 10 dalībnieki. Eiropas ju-
nioru čempionāta A finālā izcīnīta 7.vieta, Pasaules junioru čem-
pionāta B finālā izcīnīta 1.vieta, kopvērtējumā izcīnīta 10.vieta, 
Pasaules junioru čempionāta B finālā izcīnīta 6.vieta, kopvērtēju-
mā 15.vieta. Pasaules junioru čempionāta B finālā izcīnīta 4.vieta.

•	 Vingrošana. Izlases sastāvs – sporta vingrošanā 23 dalībnieki, 
mākslas vingrošanā 12 dalībnieki. Pasaules Junioru čempionātā 
izcīnīta 3.vieta finālā vingrojumā uz zirga. Rīgas junioru komanda 
– Latvijas VIII jaunatnes olimpiādē izcīnīta 1. vieta. 

•	 Futbols. Izlasē iekļauts 31 dalībnieks. Rīgas zēnu izlase – Latvijas 
VIII jaunatnes olimpiādē izcīnīta 1.vieta. Rīgas meiteņu izlase – 
Latvijas VIII jaunatnes olimpiādē izcīnīta 1.vieta. Rīgas Sieviešu 
izlase – Latvijas sieviešu kausa futbolā izcīnīta 1.vieta, Latvijas 
sieviešu futbola līgā izcīnīta 2.vieta. Rīgas zēnu izlase – Riga City 
cup U-14 turnīrā izcīnīta 1.vieta 

•	 Volejbols. Izlasē iekļauti 59 dalībnieki.Latvijas čempionātā iz-
cīnīta 1.vieta, Latvijas kausā volejbolā sievietēm izcīnīta 1.vie-
ta, Baltijas volejbola līgā izcīnīta 3.vieta, Latvijas VIII jaunatnes 
olimpiādē izcīnīta 1.vieta. 

•	 Basketbols. Izlasē iekļauti 30 dalībnieki. TTT/Juniores – Sieviešu 
basketbola līgā izcīnīta 2.vieta. 

•	 Hokejs. Izlasē iekļauti 27 dalībnieki. Sezona turpinās. 
•	 Sporta dejas. Izlasē iekļauti 50 dalībnieki. Pasaules čempionātā 

Latīņamerikas dejās profesionāļu divīzijā izcīnīta 2.vieta. Latvi-
jas izlase, kuru veido Rīgas dejotāji ieguva 1.vietu Ziemeļeiropas 
čempionātā Oslo. 
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2019.gadā Rīgas pašvaldības 8 interešu izglītības iestādes nodrošināja 
iespēju 23 715 audzēkņiem (dati no VIIS 31.12.2019.) attīstīt savus talan-
tus vairākās interešu izglītības programmās mūzikas, dejas, vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas, teātra, folkloras, radošās industrijas, 
vides izglītības, tehniskās jaunrades, sporta interešu izglītības prog-
rammās.

1.5.4. Bērnu un jauniešu interešu izpēte, lai 
nodrošinātu pieprasīto programmu īste-
nošanu

RD IKSD 2019. Finansiālu apsvērumu dēļ 2018.gadā aktivitāte netika veikta. Finansiālu apsvērumu dēļ 2019.gadā aktivitāte netika veikta.

1.5.5. Iespēju radīšana bērnu un jauniešu ta-
lantu atklāšanai un izkopšanai, meistarī-
bas celšanai

RD IKSD Pastāvīgi Organizēti 99 pilsētas mēroga interešu izglītības pasākumi dažā-
dās interešu izglītības jomās, tai skaitā festivāli, koncerti, sacensī-
bas un konkursi, Zinību dienas pasākums bērniem un jauniešiem 
“Nāc un piedalies”. 2018.gada 24.maijā Likteņdārzā jau tradicionāli 
kopprojekta “Latvijas dziesma” ietvaros notika speciālo izglītības 
iestāžu audzēkņu, dienas centru un biedrību festivāls. Piedalījās 
21 dalībnieks un kopā no visas Latvijas 520 dalībnieki. 

Rīgas interešu izglītības kolektīvi veiksmīgi piedalījušies valsts 
mēroga aktivitātēs:

•	 Zēnu koru salidojumā Cēsīs no Rīgas piedalījās vairāk nekā 
900 zēnu koru dalībnieki;

•	 Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālajā sarī-
kojumā Līvānos no Rīgas piedalījās 235 dalībnieki pārstāvot 
8 folkloras kopas. Kopā piedalījās 1432 dalībnieki no visas 
Latvijas;

•	 Izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu parādē 
– 11.starptautiskajā bērnu un jauniešu teātru festivālā “... 
un es iešu un iešu”, kurā kopumā piedalījās 850 dalībnieki 
no Latvijas. 1.pakāpes diplomus saņēma BJC “Rīgas Skolēnu 
pils” teātris “Zīļuks”, Kustību teātris, kā arī Rīgas 88. vidus-
skolas teātris.

Sniegts finansiāls atbalsts audzēkņu dalībai starptautiska līmeņa 
sacensībās, konkursos, čempionātos un festivālos. Atbalstu saņē-
ma 1687 sporta skolu izglītojamie dalībai 37 starptautiska līmeņa 
sacensībās un turnīros.

Lai sekmētu bērnu un jauniešu interešu izglītības pulciņos apgūtās 
prasmes un iemaņas, kā arī veicinātu jaunu audzēkņu vēlmi attīstīt 
savas intereses, organizēti 110 pilsētas mēroga interešu izglītības pa-
sākumi dažādās interešu izglītības jomās, tai skaitā festivāli, koncerti, 
sacensības un konkursi, Zinību dienas pasākums bērniem un jaunie-
šiem “Nāc un piedalies”. 

Rīgas interešu izglītības kolektīvi veiksmīgi piedalījušies valsts mēroga 
aktivitātēs: 

•	 Mūsdienu deju repertuāra modelēšanas seminārā Jelgavā. No 
Rīgas piedalījās 115 dalībnieki; 

•	 Tautas deju modelēšanas koncertā “Saule vija zelta rotu” Sigul-
dā. No Rīgas piedalījās 74 dalībnieki; 

•	 Tautas mūzikas festivālā Limbažos. Piedalījās 15 dalībnieki no 
Rīgas 45.vidusskolas;

•	 Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālajā sarīkoju-
mā Iecavā no Rīgas piedalījās 304 dalībnieki no 9 folkloras ko-
pām. Kopā piedalījās 1530 dalībnieki no visas Latvijas; 

•	 12.Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālā “...un es iešu un 
iešu” Valmierā no Rīgas piedalījās 8 kolektīvi ar 88 dalībniekiem. 

Sniegts finansiāls atbalsts mūzikas un mākslas skolu bērnu un jau-
niešu dalībai starptautiska līmeņa koncertos, pieredzes apmaiņas 
braucienos.

1.5.6. Izglītības programmās ar paaugstinātu 
slodzi iesaistīto audzēkņu veselības mo-
nitorings

RD IKSD 2017. – pastāvīgi Nodrošināts finansiāls atbalsts profesionālās ievirzes sporta izglī-
tības iestādēm audzēkņu padziļinātajām profilaktiskajām medicī-
niskajām pārbaudēm pie sporta ārsta.

Nepietiekamā finansējuma dēļ profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestāžu (turpmāk – Sporta skola) audzēkņu profilaktiskajām medicī-
niskajām pārbaudēm atbalsts netika nodrošināts no RD IKSD. Par au-
dzēkņu profilaktiskajām medicīniskajām pārbaudēm rūpējas Sporta 
skola, kurā trenējas audzēknis.
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1.5.7. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides, 
pieredzes apmaiņas un citu pasākumu 
īstenošana interešu un profesionālās ie-
virzes izglītības pedagogiem

RD IKSD sadarbībā ar 
RIIMC

Pastāvīgi Organizēti semināri un informatīvās sanāksmes interešu un spor-
ta izglītības iestāžu direktoriem un direktoru vietniekiem.

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs izstrādāja un realizēja 
36 tālākizglītības programmas dažādu interešu jomu pedagogiem 
(programmas – mūzikā, teātra jomā, vizuālajā un vizuāli plastiska-
jā mākslā, sportā un metodiskā darba pilnveidē). Dažādos RIIMC 
organizētajos profesionālās pilnveides pasākumos, t.sk. kursos, 
semināros un meistarklasēs, piedalījās un apliecības saņēma 923 
kursu dalībnieki.

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs, kuram deleģēta pedago-
gu profesionālās kompetences pilnveides organizēšana, izstrādāja un 
realizēja kursus, seminārus un meistarklases interešu izglītības jomā 
strādājošiem pedagoģiskajiem darbiniekiem: 

-  audzināšanas, metodikas jomā 3 programmas, kuras apmeklēja 58 
pedagogi; 

-  2 programmas datorprasmes apguvei vai pilnveidošanai, apmeklēja 
97 pedagogi; 

-  mūzikas jomā un folklorā 3 programmas, apmeklēja 102 pedagogi; 

-  skolu muzeju jomā 2 programmas, apmeklēja 41 pedagogs; 

-  deju jomā 2 programmas, apmeklēja 94 pedagogi; 

-  teātra jomā un skatuves runā 5 programmas, apmeklēja 108 peda-
gogi; 

-  sporta jomā 5 programmas, apmeklēja 146 pedagogi; 

-  tehniskajā jaunrade un vides jomā 2 programmas, apmeklēja 34 
pedagogi; 

-  vizuālajā mākslā 11 programmas, apmeklēja 218 pedagogi. 

Kopā 35 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides program-
mās tika iesaistīti 898 pedagogi. 

Organizētas informatīvas sanāksmes interešu un profesionālās ievir-
zes sporta izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem jautājumiem, 
piemēram: iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un 
interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā; 
izmaiņas līgumu noslēgšanā un grozīšanā par nekustamā īpašuma 
nodošanu lietošanā un iznomāšanā; personas datu apstrādes aiz-
sardzība (Par RD priekšsēdētāja 08.04.2019. iekšējiem noteikumi Nr.3 
“Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi”); auditos un tema-
tiskajās pārbaudēs konstatētās būtiskākās neatbilstības; aktualitātes, 
jaunas programmas interešu izglītības tālākizglītības kursu piedāvā-
jumā u.c.

Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas Bērnu un jau-
niešu centru “Junda”, Bērnu un jauniešu centru Klaipēdā, Bauskas 
Bērnu un jauniešu centru, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta 
skolu.

1.5.8. Veicināt vienotu interešu un profesionā-
lās ievirzes izglītības programmu darba 
koordināciju un metodisko materiālu 
izstrādi

RD IKSD sadarbībā 
ar RIIMC un izglītības 

iestādēm

Pastāvīgi Sniegts atbalsts Rīgas interešu izglītības metodiskajam centram 
un pedagogu metodisko materiālu izstrādāšanai.

Papildināta interešu izglītības metodisko materiālu datu bāze, 
kurā apkopoti metodiskie materiāli, kas iesniegti Rīgas interešu 
izglītības metodisko materiālu skatēs (pieejami tīmekļa vietnē 
www.intereses.lv). 2018.gadā pilsētas metodisko izstrādņu skatē 
piedalījās 16 darbi (22 autori – pedagogi).

Tipogrāfiski iespiesti metodiskie materiāli – grāmatas/palīgs sko-
lotāju darbā, piemēram, D.Putāne “Zirnulis” (1 000 eks.), A Grīna 
“Nošu pasaciņas” (1000 eks.), XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku koru repertuāra grāmatas u.c. materiāli.

Tika atbalstīta interešu izglītības jomas metodisko materiālu izstrād-
ņu skates organizēšana un izdoti metodiskie materiāli - grāmata “Sol-
fedžo pasaciņas”, grāmata “Zirnulis”, kā arī XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku koru repertuāra grāmatas. 

Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates 2019.gada II kārtā 
piedalījās 15 skolotājas ar 14 darbiem vizuālajā un vizuāli plastiskajā 
mākslā, vides izglītībā, angļu valodas apmācībā, kultūras, vēstures un 
novadpētniecības jomā, tehniskajā jaunradē un radošajās industrijās 
un pārstāvēja 8 izglītības iestādes: TJN “Annas 2”, RJTC “Dabas zinī-
bu skola”, MJC “Praktiskās estētikas skola”, Bērnu un jauniešu centrs 
“Daugmale”, Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis”, “Rīgas Skolēnu 
pils”, Rīgas 19.vidusskola un Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola.

http://www.intereses.lv
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1.5.9. Mācību materiālu un tehniskās bāzes 
pilnveide tehniskajā jaunradē, vides izglī-
tībā, sportā u.c.

RD IKSD Pastāvīgi Izstrādāti RD IKSD 22.06.2018. iekšējie noteikumi Nr.17 “Kārtība 
finansiālā atbalsta piešķiršanai Rīgas domes Izglītības, kultūras 
un sporta departamenta pakļautībā esošajām interešu izglītības 
un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm”. Saskaņā ar 
22.06.2018. noteikumiem Nr.17 tika izvērtēti interešu izglītības un 
profesionālās ievirzes sporta iestāžu pieteikumi un piešķirts fi-
nansiālais atbalsts 11 Rīgas pilsētas pašvaldības sporta izglītības 
iestādēm un 13 Rīgas pilsētas pašvaldības interešu izglītības ies-
tādēm izglītības procesa kvalitātes sekmēšanai. 

•	 Sadarbībā ar RD ITC sešās interešu izglītības iestādēs pie-
gādāti 88 datori iestāžu datorklasēs un 12 datori ar speciali-
zētu programmatūru Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas 
datorklasei.

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā un Bolderājas 
Mūzikas un mākslas skolā veikti tīklu modernizācijas darbi ar 
mērķi sakārtot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildus tīkla 
pieslēguma vietas, tai skaitā IP telefoniem.

Pamatojoties uz RD IKSD 22.06.2018. iekšējiem noteikumiem Nr.17 “Kār-
tība finansiālā atbalsta piešķiršanai Rīgas domes Izglītības, kultūras 
un sporta departamenta pakļautībā esošajām interešu izglītības un 
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm”, komisija izvērtēja 
iesniegtos pieteikumus un piešķīra finansiālu atbalstu 10 sporta izglī-
tības iestādēm, Nacionālajai sporta manēžai un 8 interešu izglītības 
iestādēm inventāra iegādei.

1.5.10. Izglītības iestāžu (t.sk. to teritoriju) un 
to sporta infrastruktūras renovācija un 
pielāgošana mūsdienu interešu un pro-
fesionālās ievirzes izglītības programmu 
vajadzībām, kā arī personu ar kustību 
traucējumiem pieejamībai

RD ĪD

(sadarbībā ar RD IKSD)

Pastāvīgi Atjaunošanas darbi notiek saskaņā ar RD ĪD plāniem, savukārt uz-
labošanas darbus iestādes veic patstāvīgi.

Atjaunošanas darbi notiek saskaņā ar Programmas Investīciju plānu.

1.5.11. Iekšējās un ārējās videonovērošanas sis-
tēmu uzstādīšana pašvaldības interešu 
un profesionālās ievirzes izglītības ies-
tādēs

RD ITC 2017.-2020. •	 Pēc finansējuma piešķiršanas videonovērošanas sistēma 
tiek uzstādīta atjaunojamos objektos, kā arī uzturēti esošie 
objekti.

•	 Piešķirta finansējuma ietvaros uzturēti esošie objekti.

1.5.12. Policijas dežūru nodrošināšana pie inte-
rešu un profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēm pasākumu un nodarbību laikā

RD IKSD sadarbībā ar 
RPP

2017. – pastāvīgi RPP sniegti priekšlikumi par nepieciešamību nodrošināt policijas 
dežūras organizētajos pasākumos. RPP veic uzraudzību publisko 
pasākumu laikā.

•	 Pēc interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pie-
prasījuma, RPP darbinieki piedalās sabiedriskās kārtības no-
drošināšanā dažādu pasākumu laikā.

Sagatavots un izdots RD priekšsēdētāja 05.09.2019. rīkojums Nr.RD-
19-213-r “Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pie Rīgas pilsētas 
pašvaldības izglītības iestādēm”.

RPP 2018./2019.mācību gadā nodrošināja sabiedrisko kārtību pie 114 
izglītības un 34 interešu izglītības iestādēm mācību laikā. Turklāt 2019.
gadā RPP noorganizēja 1004 pasākumus Rīgas pilsētas izglītības ies-
tādēs. 2019.gadā RPP piedalījās 7 lielos bērnu un jauniešu plaši ap-
meklētos publiskos pasākumos, kur sniedza informatīvas lekcijas par 
drošību un izdalīja informatīvus un izglītojošus materiālus.

1.5.13. Medicīniskās aprūpes un pirmās palīdzī-
bas sniegšanas pilnveidošana

RD IKSD (sadarbībā 
ar Latvijas Māsu aso-

ciāciju)

2019.–2020. Organizēti kursi neatliekamās un pirmās palīdzības sniegšanā medi-
cīnas māsām.

1.5.14. Veselīga uztura principu īstenošana izglī-
tojamo ēdināšanas nodrošināšanā

RD IKSD (sadarbībā ar 
Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāti, Rīgas 
Stradiņa universitāti)

2019.–2020. Interešu un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs ēdināša-
nas pakalpojums nav paredzēts.

1.5.15. Prakšu vietu nodrošināšana jaunajiem 
restaurācijas speciālistiem (sadarbība ar 
Rīgas Celtniecības koledžu)

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra”

2017. – pastāvīgi •	 Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu tika nodrošinātas 
prakses vietas 21 restaurācijas speciālistam Rīgas Brāļu ka-
pos.

•	 Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu tika nodrošinātas prak-
ses vietas 23 restaurācijas speciālistam Rīgas Brāļu kapos.
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1.5.16. Jauniešu nodarbinātības veicināšana, 
t.sk. karjeras izglītības sistēma un jaunie-
šu integrācija darba tirgū pēc profesionā-
lās un/vai augstākās izglītības iestādes 
pabeigšanas

Būvvalde 2017.-2020. 1.  Iespēju robežās atbalsts darbinieku profesionālās kvalifikāci-
jas celšanai.

2.  Sadarbība ar RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti 
un dalība studentu prakses vērtēšanas komisijas darbā.

3.  Pieredzes apmaiņa ar Latvijas pašvaldību būvvaldēm (Ķeka-
va, Ādaži).

4.  Pieredzes apmaiņa par BIM ieviešanu Tallinā, Kopenhāgenā 
un Oslo.

5.  Sadarbība ar Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas 
centru arhitektu profesionālās darbības vērtējumā, mērnieku 
sertifikācijas centriem u.c. – regulāri tika nosūtīta informāci-
ja par iecerēm, kas noraidītas, pamatojoties uz nekvalitatīvu 
noformējumu un nepilnīgu komplektāciju. 

6.  Iespēju robežās tiek nodrošinātas prakses iespējas būvniecī-
bas, jurisprudences, pilsētvides dizaina jomas studentiem.

7.  Sadarbībā ar skolu “Citadele” prakses vietas nodrošināšana 
un, ja ir brīva vakance un praktikants ir sevi apliecinājis, tiek 
pieņemts darbā.

1.  Iespēju robežās atbalsts darbinieku profesionālās kvalifikācijas 
celšanai. 

2.  Sadarbība ar RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti un 
dalība studentu prakses vērtēšanas komisijas darbā. 

3.  Pieredzes apmaiņa ar Latvijas pašvaldību būvvaldēm (Liepāja, 
Ķekava, Ādaži). 

4.  Sadarbība ar Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centru 
arhitektu profesionālās darbības vērtējumā, mērnieku sertifikāci-
jas centriem u.c. – regulāri tika nosūtīta informācija par iecerēm, 
kas noraidītas, pamatojoties uz nekvalitatīvu noformējumu un 
nepilnīgu komplektāciju. 

5.  Iespēju robežās tiek nodrošinātas prakses iespējas būvniecības, 
jurisprudences, pilsētvides dizaina jomas studentiem. 

6.  Sadarbībā ar skolu “Citadele” prakses vietas nodrošināšana un, ja 
ir brīva vakance un praktikants ir sevi apliecinājis, tiek pieņemts 
darbā.

U1.6. Veicināt sabiedrībā izpratni par mūžizglītības nepieciešamību un paaugstināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītībā
1.6.1. Pieaugušo neformālās izglītības filiāļu 

darba koordinēšana un pieaugušo nefor-
mālās izglītības kursu organizēšana

RIIMC Pastāvīgi 2018. gadā Rīgā darbojās 20 RIIMC pieaugušo neformālās izglītības 
filiāles gan pašvaldības skolu, gan valsts profesionālās izglītības 
kompetenču centru telpās. 

Organizēti pieaugušo neformālās izglītības kursi – 144 grupās 
mācījušies 1452 pieaugušie, pārsvarā svešvalodu, rokdarbu, skais-
tumkopšanas un mākslas jomā.

181 dalībnieks ir paaugstinājis latviešu valodas apguves līmeni RD 
projektā – Latviešu valodas apguve rīdziniekiem. 

2018. gadā tika licencēta un akreditēta pieaugušo profesionālās 
pilnveides programma “Darba aizsardzība un drošība” 60 stundu 
apjomā.

RIIMC turpina īstenot Rīgas pilsētas pašvaldībā VIAA ESF projektu 
Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompe-
tences pilnveide”, nodrošinot Rīgas iedzīvotāju informēšanu un 
piesaisti dalībai projektā, kā arī bezmaksas konsultācijas gan pie 
projekta konsultanta, gan pie karjeras speciālista.

2019. gadā tika samazināts skolās esošu filiāļu skaits no 20 uz 12, jo at-
sevišķās filiālēs nebija iespējams nokomplektēt mācību grupas. Gada 
laikā ir palielinājies mācību dalībnieku skaits par 60%, salīdzinot ar 
2018. gadu – kopā 2 155 dalībnieki. Populārākās mācību jomas ir sveš-
valodas un pašizaugsme. 

RIIMC turpina īstenot Rīgas pilsētas pašvaldībā VIAA ESF projektu 
Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 
pilnveide”, nodrošinot Rīgas iedzīvotāju informēšanu un piesaisti da-
lībai projektā, kā arī bezmaksas konsultācijas gan pie projekta konsul-
tanta, gan pie karjeras speciālista.

RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam

U2.1. Nodrošināt jaunatnes politikas īstenošanas koordināciju pašvaldībā
2.1.1. Pašvaldības un valsts institūciju sis-

temātiskas sadarbības nodrošināšana 
jaunatnes politikas jautājumos

RD IKSD Pastāvīgi Izveidota starpinstitucionālā darba grupa (ar RD IKSD, RD LD, RSD 
un vairāku NVO dalību) jaunatnes darba ar riska grupas jaunie-
šiem attīstībai.

Darba grupa Jaunatnes valsts politikas programmas finansētā 
projekta ietvaros izstrādāja darba ar riska grupas jauniešiem mo-
deli. Tā elementu aprobācija tiks uzsākta 2019.gadā.

Darbu turpināja starpinstitucionālā darba grupa (ar RD IKSD, RD LD, 
RSD un vairāku NVO dalību) jaunatnes darba ar riska grupas jaunie-
šiem attīstībai. Darba grupa koordinēja ielu jaunatnes darba aprobā-
ciju pilsētas apkaimēs.
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2.1.2. Ekspertu un pētnieku iesaiste darba ar 
jaunatni plānošanā un programmu iz-
strādē 

RD IKSD 2018. Pēc RD IKSD pasūtījuma LU Sociālo zinātņu fakultātes studenti 
2018.gadā (februāris-maijs) veica pētījumu “Jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas un līdzdalības paradumi Rīgā”. 

Pētījuma ietvaros analizēti trīs jaunatnes darba aspekti Rīgā:

- jauniešu viedokļi par brīvā laika pavadīšanas iespējām;

- jauniešu vērtējums par esošo un nepieciešamo infrastruktū-
ru brīvā laika pavadīšanai;

- jauniešiem aktuālas līdzdalības formas un nepieciešamie 
atbalsta instrumenti.

Pētījuma rezultāti un gūtās atziņas izmantotas esošās situācijas 
izvērtējumam un jomas attīstības plānošanai nākamajā periodā.

Rīgas pilsētas darba ar jaunatni plāna 2019.–2023.gadam projekta iz-
strādē un komentēšanā iesaistīti eksperti un jomas praktiķi. 

2.1.3. Aktuālās informācijas pieejamības no-
drošināšana pašvaldībā darba ar jaunat-
ni jomā

RD IKSD 2019.–2020. 2019.gadā veikta Rīgas jaunatnes organizāciju aktualitāšu un vajadzī-
bu izpēte, tās rezultāti pieejami RJC “Kaņieris”. RJC “Kaņieris” turpināja 
pildīt EURODESK informācijas punkta funkcijas, popularizējot Eras-
mus+ programmu un citas ES sniegtās iespējas jauniešiem.

U2.2. Sekmēt jauniešu nodarbinātības un ekonomiskās patstāvības palielināšanos
2.2.1. Jauniešu nodarbinātības un uzņēmējdar-

bības veicināšana
RD IKSD Pastāvīgi NVA programmas ietvaros ar RD IKSD līdzfinansējumu deviņās 

pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās tika nodarbināti 311 
jaunieši.

NVA programmas ietvaros ar RD IKSD līdzfinansējumu 10 pašvaldības 
iestādēs un kapitālsabiedrībās tika nodarbināti 315 jaunieši.

RD LD Ar NVA Rīgas reģionālās filiāles atbalstu 2019.gadā no jūnija līdz 
septembrim 2 266 jaunieši iesaistījās pasākumā “Skolēnu vasaras 
nodarbinātība”.

2.2.2. Jauniešu konkurētspējas veicināšana, no-
drošinot darba tirgū pieprasīto prasmju 
apgūšanu

RD IKSD Pastāvīgi Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris” sniegts atbalsts jauniešu nefor-
mālās izglītības programmu īstenošanai. RD IKSD stratēģiskā part-
nera statusā turpināja dalību projekta “PROTI un DARI!” īstenoša-
nā, īstenojot individuālās programmas NEET grupas jauniešiem, 
kas bija vērstas uz viņu iekļaušanu darba tirgū vai izglītībā.

RJC “Kaņieris” sniegts atbalsts jauniešu neformālās izglītības prog-
rammu īstenošanai.

RD LD Turpinās projekta “PROTI un DARI” īstenošana. Rīgas pilsētas 
pašvaldība (RD LD) kā Jaunatnes starptautisko projektu aģentū-
ras sadarbības partneris īstenoja un administrēja projektu un kā 
Rīgas pilsētas pašvaldības stratēģiskie partneri tika iesaistīti RSD, 
RD IKSD un 6 NVO. Līdz 2018.gada 31.decembrim projektā kopumā 
tika iesaistīti 247 mērķa grupas jaunieši.

•	 Turpinās projekta “PROTI un DARI” īstenošana. RD LD kā Jaunat-
nes starptautisko projektu aģentūras sadarbības partneris īste-
noja un administrēja projektu un kā Rīgas pilsētas pašvaldības 
stratēģiskie partneri tika iesaistīti RP BJC un 8 NVO. Līdz 2019.
gada 31.decembrim projektā kopumā tika iesaistīti 347 mērķa 
grupas jaunieši.

2.2.3. Jaunatnes darba ar sociālā riska grupas 
jauniešiem ieviešana

RD IKSD 2019.–2020. •	 Veikta ielu jaunatnes darba aprobācija Bolderājas, Daugavgrīvas 
un Centra (“Origo” tuvumā) apkaimēs. Izstrādāts metodiskais 
materiāls tiem, kas turpmāk īstenos ielu jaunatnes darbu Rīgā.

U2.3. Nodrošināt atbalstu jaunatnes iniciatīvām un jaunatnes organizāciju darbībai
2.3.1. Jauniešu un jaunatnes organizāciju ini-

ciatīvu līdzfinansēšana
RD IKSD Pastāvīgi Sniegts finansiālais atbalsts 20 jauniešu iniciatīvām. Atbalstīti 

13 jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas projekti, kas 
tiks īstenoti līdz 31.03.2019. Līdztekus tam turpinājās 2017.gadā 
apstiprināto 14 kapacitātes stiprināšanas projektu īstenošana no 
01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Sniegts finansiālais atbalsts 17 jauniešu iniciatīvām. Atbalstīti 12 jau-
natnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas projekti, kas tiks īste-
noti līdz 15.05.2020. Līdztekus tam turpinājās 2018.gadā apstiprināto 
13 kapacitātes stiprināšanas projektu īstenošana no 01.01.2019. līdz 
31.03.2019.
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2.3.2. Jaunatnes organizāciju līderu kapacitātes 
pilnveide un organizāciju ilgtspējas sek-
mēšana 

RD IKSD 2019.–2020. Nodrošināti trīs izglītojošie semināri par darba ar jaunatni me-
todiku un pieejamiem resursiem, kā arī izpētes vizīte uz Tallinu 
(Igaunija) mobilā jaunatnes darba sistēmas iepazīšanai.

Rīkota ikgadējā konference par inovācijām darbā ar jaunatni, kas 
2018.gadā veltīta jauniešu medijpratības tēmai.

Organizēts supervīziju cikls jaunatnes jomā strādājošajiem. Organizē-
ta konference par inovācijām darbā ar jauniešiem par tēmu “Jaunieša 
būtība” (analizējot Latvijas jaunieša profilu, pašrealizācijai aktuālās 
vajadzības un vēlmes, kā arī izaicinājumus, ar kuriem jaunieši saska-
ras ikdienā).

2.3.3. Jauniešu interešu grupu un jaunatnes or-
ganizāciju darbībai nepieciešamās mate-
riālās bāzes nodrošināšana 

RD IKSD Pastāvīgi Jauniešu centrā “Kaņieris” organizēti 412 izglītojošā rakstura pa-
sākumi.

Jaunatnes organizācijas izmantojušas centra tehnisko nodrošinā-
jumu un āra dzīves ekipējumu 135 aktivitāšu organizēšanai ārpus 
“Kaņieris” telpām.

RJC “Kaņieris” organizēti 318 izglītojošā rakstura pasākumi. Jaunatnes 
organizācijas izmantojušas centra tehnisko nodrošinājumu un āra 
dzīves ekipējumu 122 aktivitāšu organizēšanai ārpus RJC “Kaņieris” 
telpām.

2.3.4. Metodiskā atbalsta līdzfinansēto projek-
tu, kas vērsti uz bērniem un jauniešiem, 
īstenotājiem pilnveide

RD IKSD 2019.–2020. Par katru Jaunatnes nodaļas organizēto projektu konkursu organizēts 
informatīvais seminārs projektu iesniedzējiem. Sagatavots un nosūtīts 
projektu īstenotājiem metodiskais materiāls par projektu īstenošanas 
juridiskajiem un finanšu aspektiem, kā arī par atskaišu noformēšanu.

2.3.5. Diasporas jauniešu saiknes ar Rīgu un 
Latviju stiprināšana

RD IKSD 2019.–2020. Pasākums iekļauts programmā 2019.gadā līdz ar Rīgas pilsētas darba 
ar jaunatni plāna 2019.–2023.gadam apstiprināšanu. Ir veikti priekš-
darbi, analizējot esošo situāciju un iespējas diasporas jauniešu līdz-
dalībai, taču uz mērķa grupu vērstās aktivitātes 2019.gadā nav noti-
kušas.

U2.4. Iesaistīt jaunatni pašvaldības darbībā, uzturot un pilnveidojot vidi līdzdalībai
2.4.1. Skolēnu pašpārvalžu kapacitātes stipri-

nāšana
RD IKSD Pastāvīgi Organizētas 26 izglītojošas aktivitātes vairāk nekā 1200 skolēnu 

pašpārvalžu aktīvistiem un nodrošināts finansējums 10 skolēnu 
pašpārvalžu sadarbības projektiem.

Organizētas 18 izglītojošas aktivitātes 695 skolēnu pašpārvalžu aktī-
vistiem, novadītas izbraukuma konsultācijas skolēnu pašpārvaldēm 
un konsultantiem izglītības iestādēs, kā arī nodrošināts finansējums 6 
skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektiem.

2.4.2. Jaunatnes organizāciju konsultāciju ie-
tvara (tematisko forumu) darbības no-
drošināšana

RD IKSD 2019.–2020. Organizēta aptauja par Rīgas jaunatnes organizāciju attīstības vaja-
dzībām un nepieciešamo atbalstu. Pasākuma “BŪVĒ PATS” ietvaros 
RJC “Kaņieris” organizēta diskusija jaunatnes organizāciju līderiem par 
jaunatnes jomas aktualitātēm.

2.4.3. Jauniešu iesaiste viņu dzīves kvalitāti ie-
tekmējošo lēmumu pieņemšanā

RD IKSD 2019.–2020. Organizēts Rīgas jauniešu ideju festivāls “Mana! Rīga”, kurā pieda-
lījās vairāk nekā 150 jaunieši. 

Organizēta konference skolēnu līderiem “Pašpārvalde skolā – pie-
redze un iespējas”.

Organizēta ikgadējā konference skolēnu līderiem “Pašpārvalde skolā: 
pieredze un iespējas”.

U2.5. Īstenot jaunatnes apmaiņas un pārrobežu neformālās mācīšanās programmas

2.5.1. Darbā ar jaunatni iesaistīto personu 
kompetenču pilnveidošana pārrobežu 
projektos

RD IKSD Pastāvīgi Sadarbībā ar partneriem no Beļģijas un Īrijas iesniegts projekta 
pieteikums “Erasmus+” programmai jaunatnes darbinieku apmā-
cību programmas izstrādei un aprobācijai par darbu ar riska gru-
pas jauniešiem. Projekts saņēmis finansējumu, tā īstenošana tiks 
uzsākta 2019.gadā.

Īstenojot Erasmus+ programmas projektu “Kompetences – kvalitāte – 
kvantitāte darbā ar riska grupas jauniešiem”, sadarbībā ar partneriem 
no Beļģijas un Īrijas organizēti 4 apmācību moduļi jaunatnes darbi-
niekiem par darbu ar riska grupas jauniešiem.

2.5.2. Jauniešu iesaistīšana pārrobežu nefor-
mālās mācīšanās programmās

RD IKSD Pastāvīgi RD IKSD padotībā esošās izglītības iestādes 2018.gadā “Erasmus+” 
un “Nordplus” programmu ietvaros īstenoja 75 projektus, kas ie-
saistīja jauniešus pārrobežu neformālās mācīšanās aktivitātēs.

RD IKSD padotībā esošās izglītības iestādes 2019.gadā “Erasmus+”, 
“Nordplus” un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes program-
mas “Kultūra” programmu ietvaros kopā īstenoja 108 projektus, kuros 
iesaistīja jauniešus pārrobežu neformālās mācīšanās aktivitātēs. No 
tiem “Erasmus+” un “Nordplus” programmu ietvaros īstenoja 74 pro-
jektus.
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U2.6. Nodrošināt aktivitātes bērniem un jauniešiem

2.6.1. Līdzfinansējuma nodrošināšana bērnu 
un jauniešu nometņu norisei, t.sk. attālās 
apkaimēs (nodrošinot vienmērīgu ģeo-
grāfisko pārklājumu)

RD IKSD Pastāvīgi Sniegts finansiālais atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības 
iestāžu rīkotajām 244 nometnēm, kā arī nevalstisko un reliģisko 
organizāciju rīkotajām 77 nometnēm.

Sniegts finansiālais atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības ies-
tāžu rīkotajām 218 nometnēm, kā arī nevalstisko un reliģisko organi-
zāciju rīkotajām 65 nometnēm (11 999 dalībnieki). 

Sporta skolu 123 aktivitātēs izglītojamo sportiskās meistarības pilnvei-
dei iesaistīti 1467 jaunieši. 

Atbalstīti 18 brīvā laika projekti, kas piedāvāja ap 3000 bērnu un jau-
niešu bezmaksas aktivitātes vasaras brīvlaikā.

2.6.2. Atbalsts brīvā laika infrastruktūrai un 
tās tīkla pilnveide, t.sk. attālās apkaimēs 
(nodrošinot vienmērīgu ģeogrāfisko pār-
klājumu)

RD IKSD 2019.–2020. Sniegts finansiālais atbalsts privātpersonu uzturēto Grīziņkalna spor-
ta kompleksa, skeitparka “Monsterparks” un Jauniešu studijas “BaM-
buss” darbības nodrošināšanai un pieejamības veicināšanai. 

Nodrošināta 24 brīvā laika centru darbība apkaimēs. Gada laikā Rīgas 
bērni un jaunieši centrus apmeklēja 136,7 tūkst. reižu. 

2019.gadā atklāta jauna brīvā laika istaba BJC “Laimīte” (Baltāsbaznī-
cas ielā).

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide

U3.1. Paplašināt un modernizēt kultūras infrastruktūru pilsētā
3.1.1. Dziesmu svētku estrādes un piegulošās 

teritorijas renovācijas darbi
RD ĪD 2016.-2020. Dziesmu svētku estrādes pirmā posma pārbūves darbi pabeigti, 

uzsākti B posma B1 kārtas darbi.
Dziesmu svētku estrādes pirmā posma pārbūves darbi pabeigti, uz-
sākti un turpinās B posma B1 kārtas darbi.

3.1.2. Uz eksportu orientētu integrētu tūrisma, 
kultūras, veselības un dabas kapitāla in-
frastruktūras, pakalpojumu un produktu 
piedāvājumu attīstīšana

RD IKSD 2017.-2020. Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkursā pie-
dalījās 7 projektu pieteicēji, kuri nepiedalījās 2016. un 2017.gada 
konkursos. Programmas uzdevums arī 2018.gadā bija finansiāli 
atbalstīt kultūras projektus, kuri tika īstenoti radošajos kvartālos 
vai teritorijās. Finansiāli tika atbalstīti 20 projekti no 22 projektu 
iesniedzējiem.

2018.gadā interesi par Vides objektu festivālu “Ziemassvētku egļu 
ceļš” turpināja izrādīt Lietuvas, Vācijas, Krievijas u.c. valstu mediji. 
2018.gada beigās RD IKSD saņēma uzaicinājumu prezentēt Vides 
objektu festivālu “Ziemassvētku egļu ceļš” Eiropas Parlamentā, 
Briselē.

2019.gadā turpinājās aktīvs un daudzpusīgs radošo aktivitāšu piedā-
vājums Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kuru nodrošināšanai 
finansiāli tika atbalstīti 12 radošie kvartāli un teritorijas Rīgas pilsētā. 

Realizēti pilsētas svētku noformējumi pilsētvidē, t.sk. apkaimēs: Lat-
vijas valsts simtgadei, Starptautiskajai sieviešu dienai, Lieldienām, LR 
Neatkarības atjaunošanas dienai, Līgo svētkiem, Rīgas svētkiem, LR 
proklamēšanas dienai, Ziemassvētkiem/Jaungadam. Vides mākslas 
objekta “GODA VĀRTI” mākslinieciskā vizuālā satura video grafikas 
programmu projekti “SPĒKA AVOTI” un “MANS ZELTS….”. 

10.Vides objektu festivāls “Ziemassvētku egļu ceļš 2019”, kas akcentēja 
Rīgu kā mākslas un inovatīvu ideju pilsētu. Festivāla ekspozīciju vei-
doja gan Projektu atlases konkursā atbalstītie projekti, gan Latvijas 
Mākslas akadēmijas “Radošo projektu darbnīcā” izstrādātie projekti, 
gan Pori (Somija) mākslinieku, gan sadarbības partneru veidoti pro-
jekti – kopskaitā 25 vides mākslas projekti. Festivāla ekspozīcija bija 
brīvi pieejama gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. 

Festivāla izstāde Rīgas egles stāsts (The Story of Riga Fir Tree) 2019.
gada janvārī tika eksponēta Eiropas Parlamenta ēkā Briselē un no-
vembrī - Rīgas sadraudzības pilsētā Pori. Izveidots katalogs “RĪGAS 
EGLES STĀSTS/ THE STORY OF THE RIGA FIR TREE” (latviešu un angļu 
valodā). Izdevumā apkopoti desmit gadu garumā radītie labākie vides 
mākslas un dizaina objekti, kā arī atspoguļota informācija, kas satu-
riski papildina festivāla ideju, ar skatu no sākotnējās idejas, attīstības 
pagātnē ar ievirzi nākotnē.

3.1.3. Spīķeru iela – gājēju iela – savdabīgs Ei-
ropas Kultūras tirgus

AI

(sadarbībā ar RD ĪD)

2017.-2020. Celtniecības un pārbūves darbi kopumā veikti 2 kultūras iestā-
dēm.

Finansiālu apsvērumu dēļ neīstenojās. Tiks risināts AS “Rīgas Centrāl-
tirgus” attīstības plāna kontekstā (piesaistot ES fondu finansējumu).
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U3.2. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskos objektus pilsētas centrā un citās vēsturiskās apbūves teritorijās
3.2.1. Pieminekļu, memoriālu un dažādu vides 

objektu ikdienas uzturēšana un restaurā-
cija (t.sk. demontāža) un tiem piegulošo 
teritoriju sakopšana

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra”

2017. – pastāvīgi RPA “Rīgas pieminekļu aģentūra” veikusi 135 valdījumā esošo 
pieminekļu monitoringu, saglabāšanas programmas izstrādi un 
saimniecisko uzturēšanu. Pilnveidotas un papildinātas uzskaitē 
esošo pieminekļu pases, kurās ietverta būtiska informācija par 
pieminekli, tā iniciatoriem un autoriem – tēlniekiem, arhitektiem 
utt. Veikta RPA “Rīgas pieminekļu aģentūra” valdījumā esošo pie-
minekļu restaurācija un ikgadējā sezonālā apkope.

2018.gadā padarītais:

1. PIEMINEKĻU APRŪPE/RESTAURĀCIJA:

- Aleksandra Triumfa arkas restaurācija;

- Pieminekļa Vispārējo latviešu dziesmu svētku simtgade 
aprūpe;

- Pieminekļa 1905. gada 13. janvāra notikumiem Daugavmalā 
restaurācija;

- Pieminekļa Kārlim Ulmanim aprūpe/restaurācija;

- Pieminekļa koncentrācijas nometnes Riga-Kaiserwald 
upuru piemiņai aprūpe/restaurācija;

- 1991. gada Barikāžu pieminekļa (atjaunošana granītā);

- Vides skulptūra Rīdzinieki aprūpe/restaurācija.

2. PIEMINEKĻU UN TERITORIJU LABIEKĀRTOŠANA:

- 20 pieminekļu un skulptūru infozīmju izveidošana un uz-
stādīšana;

- 8 bojāto pieminekļu informatīvo zīmju atjaunošana un 25 
informatīvo zīmju profilaktiska apkope.

3. BRĪVĪBAS PIEMINEKLIS: 

- iekštelpu interjera izveide;

- iekštelpu ventilācijas cauruļu atjaunošana;

- informatīvo zīmju vaskošana.

4. RĪGAS BRĀĻU KAPU RESTAURĀCIJAS UN APRŪPES PROJEKTI 
2018.GADĀ: 

- noslēdzošās sienas (heraldiskie tēli, bareljefi, ģerboņu 
galerija, Mātes Latvijas tēls ar postamentu) virsmas attī-
rīšana, lokāla pieveidošana, protezēšana un aizsargpār-
klāšana;

- altāra atbalsta sienas virsmu attīrīšana, lokāla pieveidoša-
na, protezēšana un aizsargpārklāšana;

- kapu lauka skulptūru grupas virsmu attīrīšana, lokāla pie-
veidošana, protezēšana un aizsargpārklāšana.

RPA “Rīgas pieminekļu aģentūra” veikusi 136 valdījumā esošo pie-
minekļu monitoringu, saglabāšanas programmas izstrādi un saim-
niecisko uzturēšanu. Pilnveidotas un papildinātas uzskaitē esošo 
pieminekļu pases, kurās ietverta būtiska informācija par pieminekli, 
tā iniciatoriem un autoriem – tēlniekiem, arhitektiem utt. Veikta RPA 
“Rīgas pieminekļu aģentūra” valdījumā esošo pieminekļu restaurācija 
un ikgadējā sezonālā apkope.

2019.gadā padarītais:

1. PIEMINEKĻU APRŪPE/RESTAURĀCIJA:

- Piemineklis 1.bruņotā diviziona Autotanku pulka karavīriem 
(Autotanku pulka piemineklis) pieminekļa restaurācija;

- skulptūras “Mana zeme” restaurācija;

- skulptūras “Jaunība” restaurācija;

- pieminekļa Alfrēdam Kalniņam aprūpe- restaurācija;

- pieminekļa Ernestam Brastiņam aprūpe- restaurācija;

- memoriāla “Komunistiskā terora upuru piemiņai “Putenī”” 
aprūpe-restaurācija.

2. PIEMINEKĻU UN TERITORIJU LABIEKĀRTOŠANA:

- memoriāla “Nacisma upuru piemiņai” Rumbulā teritorijas 
labiekārtošana;

- bojāto pieminekļu informatīvo zīmju atjaunošana, profilak-
tiskā apkope un uzstādīšana. 

3. BRĪVĪBAS PIEMINEKLIS: 

- iekštelpu interjera, izstādes izveide;

- pieminekļa ārpuses un iekštelpu profilaktiskā aprūpe.

4. RĪGAS BRĀĻU KAPU RESTAURĀCIJAS UN APRŪPES PROJEKTI 2019.
GADĀ: 

- centrālā kapu lauka B sektora sienas ar uzejāmrestaurācija; 

- centrālo vārtu iekšējās fasādes aprūpe-restaurācija;

- vēsturiskā krusta atjaunošana “Centrālā kapu lauka noslē-
dzošajā sienā”;

- vēsturiskā zvana ekspozīcijas ierīkošana IV depozitārijā;

- lokāla regulārā uzrakstu plāksnīšu, skulptūras “Senči” tīrī-
šana un tehnisko elementu atjaunošana (šuvojums, piela-
bojumi utt.);

- regulāra zaļās zonas aprūpe.

3.2.2. Izveidot Rīgas Brāļu kapus kā memoriālu 
muzeju

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra”

2017.-2020. Latvijas valsts simtgades ietvaros tika izveidota tīmekļa vietne 
www.mansvaronis.lv, kur tiks apkopti sabiedrības iesūtītie dzīves 
stāsti par cilvēkiem, kas apbedīti Rīgas Brāļu kapos, kā arī tiks pa-
pildināts vizuālo materiālu arhīvs. Balstoties uz stāstiem izveidota 
izstāde “Mans varonis – no senatnes tagadnē”.

Latvijas valsts simtgades ietvaros tika izveidota tīmekļa vietne www.
mansvaronis.lv, kur tika apkopti sabiedrības iesūtītie dzīves stāsti par 
cilvēkiem, kas apbedīti Rīgas Brāļu kapos, kā arī tiks papildināts vi-
zuālo materiālu arhīvs. Balstoties uz stāstiem izveidota izstāde “Mans 
varonis – no senatnes tagadnē”.

Tiek sagatavoti jauni projektu pieteikumi par vēsturisko izpēti.

http://www.mansvaronis.lv
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3.2.3. Mazjumpravmuiža – kultūrvēsturiskās 
teritorijas pie Daugavas renovācija un 
labiekārtošana

AI

(sadarbība ar RD PAD, 
RD SD, RD MVD, RD ĪD)

2017. 1.Regulāri sakopšanas darbi un kultūrvēsturiskā potenciāla uztu-
rēšana (informācija, ekskursijas). 

2.Ir izstrādāti divi teritorijas un ap teritoriju labiekārtošanas pro-
jekti. Mazjumpravmuiža tiek labiekārtota tūristu piesaistei (Dzir-
navu ēka apgādāta ar vēsturiskām iekārtām).

1. Mazjumpravmuižas Dzirnavu ēkas Rumbas ielā 40, Rīgā tehniskās 
inventarizācijas lietas izgatavošana. 

2.  Ūdensdzirnavu vēsturisko iekārtu un mehānismu atjaunošana un 
uzstādīšana. 

3. Dzirnavu ēkas vēsturisko malšanas iekārtu nokomplektēšana, 
remonts, uzstādīšana, nodrošinot to demonstrēšanas iespējas 
uzstādot elektrodzinēju. 

4. Dzirnavu ēkā graudu un miltu maisu pacelšanas mehānismu, la-
bības miltu daudzuma mērīšanas – pūra kastu, pūra maisu, svaru 
iegāde, atjaunošana un uzstādīšana. 

5. Būvdarbi Dzirnavu ēkai – betonēšanas darbi un namdaru darbi 
vēsturisko iekārtu uzstādīšanai. 

6. Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana – 2 gb. pie Dzir-
navu ēkas pievadceļiem. 

7. Dzirnavu ēkas aprīkošana ar apsildes lampām un papildus ap-
gaismojumu. 

8. Mazjumpravmuižas dīķī ievietotās strūklakas uzturēšana, apkope. 

9. Pret muižu vērstā žoga apgleznošana. 2019.gada jūlijā pabeigts 
betona sienas gleznojums “Latvijas dižgari Mazjumpravas muižā”. 
(Broce, Baumanis) Māksliniece Sindija Kļaviņa.

3.2.4. Lielo kapu kompleksa (Valsts nozīmes ar-
hitektūras piemineklis Nr.6636) un Jēkaba 
kapu teritorijā esošo vēsturisko vērtību 
uzturēšana, saglabāšana un restaurācija 

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra”

2017. – pastāvīgi Paveiktie aprūpes, konservācijas u.c. darbi Lielajos kapos: 

- Lielo kapu koncepcijas izstrāde (I kārta);

- Lielo kapu kapliču (Pikhlava (Pychlausche) un Krogera 
(Kröger)), restaurācijas projektu izstrāde;

- Lielo kapu kapliču neatliekamie glābšanas darbi;

- Lielo kapu kapliču Pikhlava (Pychlausche) un Krogera (Kröger) 
konservācija;

- Veicenbreijera (Weizenbreijer) kapličas restaurācija;

- Kr. Barona pieminekļa aprūpe; 

- Jaunlatviešu skvērā esošo pieminekļu aprūpe;

- Latvijas Valsts vēstures arhīvā esošo kapu inventāru grāmatu 
digitalizācija;

- Sagatavoti un uzstādīti trīs informatīvie stendi;

- Sagatavoti un publicēti informatīvie bukleti;

- Pieminekļu novietnes sakārtošana Varoņu iela 13;

- Neatliekamo glābšanas darbu tehnisko specifikāciju sagata-
vošana;

Paveiktie aprūpes, konservācijas u.c. darbi Lielajos kapos 2019. gadā:

- Izgatavoti un uzstādīt trīs papildus Lielo kapu informatīvie stendi;

- Izgatavots M. Veicenbreijera kapličas informatīvais stends;

- Brīvstāvošo pieminekļu, metāla nožogojumu u.c elementu uzmē-
rīšana, kartografēšana, apraksta kartiņu sastādīšana (520 vienī-
bas);

- Sagāzto un degradēto pieminekļu avārijas stāvokļa likvidēšana 
M. Pulpes dzimta piemineklim un pieminekļi, kas atrodas tā tiešā 
tuvumā: Ozoliņu dzimta, A. Benjamiņa, J. Skrastiņš.

- Bokslafu (Bokslaj) dzimtas kapa pieminekļa restaurācija;

- M. Veicenbreijera dzimtas kapličas skārda noseguma atjaunoša-
na;

- Kapliču jumtu un nosedzošo karkasu jumtu tīrīšana/ aprūpe (26 
vienības) un vidi degradējošā objekta “Zemes mātes biroja” lik-
vidācija.

- Grafīti tīrīšana no pieminekļiem, piemiņas plāksnēm, kapliču sie-
nā u.c. objektiem;

- Rindu kapličās esošā materiālu šķirošana, pārvietošana un gružu 
izvešana;

- Atsevišķu objektu 3D skanēšanas un 3D modelēšanas darbi;

- Atsevišķu teritoriju ģeofizikālās apsekošanas darbi ar radio-
lokācijas metodi;

- Lielo kapu neatliekamo glābšanas darbi Reinholdu (Rein-
hold) kapličā;

- Lielo kapu neatliekamo glābšanas darbi Rindu kapliču sienas 
jumtu konservācija.

- Uzsākta Lielajos kapos apbedīto datu bāzes izveidošana (apbe-
dīto saraksts).
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3.2.5. Teritorijas labiekārtošana Ķengaraga ap-
kaimē, Kvadrāta ielā 22, Rīgā, – “Zaļais 
teātris”

AI

(sadarbība ar RD SD, RD 
MVD, RD ĪD)

2017.-2020. Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

U3.3. Nodrošināt sabalansētu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem
3.3.1. Vienmērīga kultūras iestāžu (bibliotēkas, 

kultūras centri, mūzikas un mākslas sko-
las) pārklājuma nodrošināšana pilsētas 
apkaimēs un esošo būvju atjaunošanas 
darbi

RD ĪD 2016.-2020. Veikta teritorijas labiekārtošana, vienkāršotas atjaunošanas darbi, 
lifta izbūve, kabeļu signālapgaismojuma pieslēgumu atjaunošana, 
ieejas mezgla kāpņu renovācija.

Veikti izlases veida atjaunošanas darbi: 

- Kultūras un atpūtas centra “Imanta” ēkā, Anniņmuižas bulvārī 29, 
Rīgā;

- Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas ēkā, Stūrmaņu ielā 31, Rīgā;

RCB Bolderājas filiālbibliotēkas ēkā, Gaigalas ielā 3, Rīgā

RD IKSD Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras un atpūtas 
centrā “Imanta” turpinājās celtniecības darbi. Rīgas Porcelāna muzejā 
turpinās papildus telpu remonta un iekārtošanas darbi. RCB filiālbib-
liotēkas “Bišumuiža” lokācijas vietas maiņa uz telpām Jauno tehniķu 
centrā Bauskas ielā 88.

3.3.2. Pieejamības nodrošināšana dalībai ama-
tiermākslas kolektīvos

RD IKSD Pastāvīgi Rīgā darbojās 174 pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas 
kolektīvi un pašvaldības līdzfinansēti 102 citu dibinātāju amatier-
mākslas kolektīvi.

Rīgā darbojās 177 pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolek-
tīvi un pašvaldības līdzfinansēti 116 citu dibinātāju amatiermākslas 
kolektīvi. Kopā 293 amatiermākslas kolektīvi. 2018.gada beigās noslē-
dzās 4 gadu cikls un uzsākās jauns 5 gadu cikls Dziesmu un deju svēt-
ku procesa nodrošināšanā, kā rezultātā par 17 kolektīviem palielinājās 
amatiermākslas kolektīvu skaits.

3.3.3. Vides pieejamības pie kultūrvides objek-
tiem nodrošināšana

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra”

2017. – pastāvīgi Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Izstrādātie projekti ir 
iesniegti Rīgas pilsētas pašvaldības Investīciju programmā.

Izstrādātie projekti ir iesniegti Rīgas pilsētas pašvaldības Investīciju 
programmā.

3.3.4. Pilsētvidē esošo pieminekļu, memoriālu 
un vides objektu juridiskā statusa nostip-
rināšana

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra”

2017. – pastāvīgi Tika pārņemts piemineklis 1944.gadā Latvijā nacistu okupācijas 
laikā bojā gājušo un nogalināto ungāru sieviešu piemiņai.

Ungārija valdības dāvana Latvijas simtgadē un Rīgai.

Sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju Lielajos kapos tika uzlik-
ta piemiņas zīme Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kas apbedīti 
šajos kapos.

Pilsētvidē esošo pieminekļu, memoriālu un vides objektu juridiskā 
statusa nostiprināšana netika veikta, jo nebija nepieciešama.

3.3.5. Rīgas Jūgendstila centra kultūras man-
tojuma digitalizācija un virtuālā muzeja 
izstrāde

RD IKSD

(sadarbībā ar Rīgas 
Jūgendstila centru)

2017.-2020. Muzeja darbības pilnveidošana atbilstoši tehnoloģiju attīstībai un 
ES fonda atbalstītā līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem.

Muzeja darbības pilnveidošana atbilstoši tehnoloģiju attīstībai un ES 
fonda atbalstītā līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem.
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3.3.6. Kultūras pakalpojumu kvalitātes uzlabo-
šana pašvaldības kultūras iestādēs

RD IKSD 2017.-2020. Dalība likuma projekta “Kultūras centru likums” izstrādē un redak-
cionālā pilnveidē. Likumprojektu LR Saeima 04.10.2018. atbalstīja 
1.lasījumā. 

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības A. 
Čaka memoriālo dzīvokli – muzeju organizēts dzejnieka Aleksand-
ra Čaka atceres pasākums, kurā Aleksandra Čaka piemiņas nozī-
mes par ieguldījumu dzejnieka daiļrades popularizēšanā saņēma 
5 laureāti.

Organizēta Gada balvas kultūrā “Baltais zvirbulis 2017” pasākums 
VEF Kultūras pilī, balvas astoņās nominācijās saņēma 9 laureāti. 

2018.gadā tika apmeklētas 11 pārraudzības kultūras iestādes un 
izvērtēta to pakalpojumu kvalitāte. 

Turpinājās dalība likuma projekta “Kultūras centru likums” izstrādē 
un redakcionālā pilnveidē. Likumprojektu 04.10.2019. LR Saeima skatīja 
pirms 2.lasījuma. 2019.gadā tika vizitētas pašvaldības kultūras iestā-
des (VEF Kultūras pils, Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs “Mazā 
ģilde”, Orķestris Rīga, Rīgas Centrālās bibliotēka un filiālbibliotēka “Bi-
šumuiža”) un vērtēta kultūras un bibliotekārā pakalpojuma nodroši-
nājums un kvalitāte. 

Lai izteiktu atzinību un apbalvotu Rīgas pašvaldības kultūras darbi-
niekus un sadarbības partnerus par kvalitatīva kultūras procesa no-
drošināšanu organizēts Gada balvas kultūrā “Baltais zvirbulis 2018” 
pasākums. Balvas 7 nominācijās saņēma 18 laureāti. 

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības A.Ča-
ka memoriālo dzīvokli – muzeju organizēts Aleksandra Čaka balvas 
konkurss, nominācijā par mākslinieciski augstvērtīgu un novatoris-
ku Rīgas interpretējumu literatūrā, mūzikā, filmu, teātra vai vizuālajā 
mākslā, grāmatniecībā, dizainā, arhitektūrā Aleksandra Čaka balva tika 
piešķirta Andrim Caunem par grāmatu “Rīga laikmetu griežos. 1901-
1918”.

U3.4. Regulāri organizēt vietējas, nacionālas nozīmes un starptautiskus kultūras pasākumus
3.4.1. Dažādu atbalsta programmu un akti-

vitāšu realizēšana, izmantojot atklātu 
konkursu sistēmu, realizējot attiecīgas 
budžeta programmas:

– Rīgas radošo kvartālu un apkaimju 
atbalsta programma;

– bērnu kultūras pasākumi;

– Latvijas valsts simtgades projektu 
īstenošana.

RD IKSD 2017.-2020. Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkursā 
piedalījās 22 pretendenti, no kuriem tika atbalstīti 20 projekti. Tajā 
skaitā arī Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros projek-
ta “Radošie stropi Rīgai-Latvija”, kas realizēti Ķengaragā un Zie-
pniekkalnā. Abos STROPOS kopā notika 72 pasākumi, no tiem 36 
Ziepniekkalnā ar 3413 apmeklētājiem un 36 pasākumi Ķengaragā 
ar 2303 apmeklētājiem. 

Izmantojot atklātu konkursu sistēmu, 2018.gadā realizēti 49 pro-
jekti tieši bērnu mērķauditorijai. Kultūras pasākumi bērniem noti-
ka gan tradicionālo kultūras pasākumu ietvaros – Lieldienu laikā, 
Mātes dienā, Starptautiskajā ģimenes dienā, Starptautiskajā bēr-
nu aizsardzības dienā, gan Rīgas svētkos, kur ģimenes ar bērniem 
ir galvenā svētku pasākumu mērķauditorija. Arī festivāli “Staro 
Rīga” un “Ziemassvētku egļu ceļš” piesaista visplašāko auditoriju, 
t.sk. ģimenes un bērnus.

Notikuši Rīgas Centrālās bibliotēkas projekti bērniem: informatīvi 
izglītojošais projekts “Literārās pastaigas”; bērnu grāmatu izdevu-
mu attīstība Latvijā – izstādē “100 grāmatas bērniem”; starptau-
tiskais sadarbības projekts starp Rīgas Centrālās bibliotēkas un 
tās sadarbības partneru bibliotēkām no Lietuvas, Igaunijas, Somi-
jas un Ukrainas – ceļojošā izstāde “Es mīlu savu valsti” u.c.

Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu un projektu 
apakšprogrammā 2017.–2021. gadam, 2018. gadā īstenotie projek-
ti”:

- 18.11.2018. nodrošināts Gaismas un mūzikas uzvedums “Sau-
les mūžs”, 11. novembra krastmalā. Gaismas uzvedumu klātie-
nē vēroja aptuveni 110000 skatītāju un vairāk nekā pusmil-
jons (512000) TV skatītāju;

2019.gadā turpinājās aktīvs un daudzpusīgs radošo aktivitāšu piedāvā-
jums Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kuru nodrošināšanai fi-
nansiāli tika atbalstīti 12 radošie kvartāli un teritorijas Rīgas pilsētā. 
Atbalstu saņēma tādi projekti, kā, piemēram: 

- “Kalnciema kvartāla kultūras programmas darbības atbalsts”; 

- “Kaņepes Kultūras centra kultūras un izglītības programma”; 

- “Kim? Laikmetīgās mākslas centra izstāžu& izglītības programma 
Skanstes apkaimē”; 

- “FREE RIGA un Tallinas ielas kvartāls”; 

- “Vasaras un rudens pasākumu cikls K.K. fon Stricka villā”; 

- “Āgenskalna tirgus kultūras programma”; 

- “Spīķeru kvartāla kultūras programma” u.c. 

Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros nozīmīgākie 2019.gada 
realizētie projekti: 

- Baltijas ceļa 30.gadadienai veltīts atceres pasākums Lucavsalā. 
Metāloperas “Kurbads. Ķēves dēls” uzvedums, I.Tropas režijā ar 
grupas “Skyforger” mūziku. Pirms metāloperas izrādes uzstājās 
Igaunijas grupa “Riffarrica” un Lietuvas grupa “Lietis Band”. Pasā-
kumā ieeja bija bez maksas un to apmeklētāja 12 000 klausītāju/
skatītāju;

- III Festivāla “Trīs zvaigznes” ietvaros izskanēja trīs koncerti: Lā-
čplēša dienai veltīts koncerts “Rīgas sargi mūzikā un kino” VEF 
Kultūras pilī, kuru apmeklēja ap 800 klausītājiem; koncerts “Vēs-
tules Latvijai” 15.novembrī LNB Ziedoņa zālē, kuru apmeklēja 462 
interesenti un koncerts “Vēstījums nākamām paaudzēm” 18.no-
vembrī VEF Kultūras pilī, kuru apmeklēja 800 klausītāji. Koncertos 
ieeja bija bezmaksas; 
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- orķestra “Rīga” organizēts Latvijas valsts simtgadei veltīts 
festivāls “Trīs zvaigznes”. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņa zālē 9. novembrī izskanēja koncerts “Latvija – Ojāra 
Vācieša un Imanta Ziedoņa dzejā”, 11. novembrī koncerts “Lat-
viešu karavīru dziesmas” Lielajā ģildē un Festivāla noslēguma 
koncerts “Tēvzemei un brīvībai” 19. novembrī VEF Kultūras pilī;

- organizēta multimediāla izstāde “Latvijas varonis – no senat-
nes tagadnē”, Sv.Pētera baznīcā. Izstādes pamatā ir projekts 
“Mans varonis”, kurš aicināja Latvijas sabiedrību publiskot 
informāciju par savas dzimtas vai novada varoni, kas pieda-
lījies Pirmā pasaules kara kaujās un Brīvības cīņās. Projekta 
ietvaros izveidota mājas lapa www.mansvaronis.lv;

- izdota vēsturnieka, arheologa, akadēmiķa un trīszvaigžņu or-
deņa kavaliera Andra Caunes grāmata “Rīga laikmeta griežos”; 

- 6. septembrī “Arēna Rīga” notika iniciatīvas atklāšanas pasā-
kums “Latvijas Skolas soma” ar koncertu “100 Latvijas stāsti 
100 minūtēs”. Pasākumu apmeklēja 6000 ielūgtie Latvijas 5.-9. 
klašu skolēni;

- 4.maijā projekta “Brīvības ielas stāsti” ietvaros tika realizēti:

- pilsētvides izstāde “Brīvība atcerēties” Brīvības ielā no 
Brīvības laukuma līdz Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas 
muzejam;

- Brīvības ass -100.autobuss. Ekskursija Brīvības ielas vēs-
turē, maršrutā Esplanāde-Brīvdabas muzejs-Esplanāde; 

- Brīvības ielas forums (Esplanāde, pie Dailes teātra, pie 
VEF Kultūras pils); 

-  Koncerts “Brīvības pieturas” Brīvības laukumā;

-  #LV100 radošās darbnīcas “Brīvība radīt!”. Latvijas 
Mākslas akadēmijas pagalmā un laukumā pie Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja;

- teātra izrāde “Latvijas plānošanas institūts” Vidzemes 
tirgū;

-  pasākums “Brīvība tradīcijās” Latvijas Etnogrāfiskajā 
brīvdabas muzejā; 

- svētki VEF pilSētā - ar devīzi -“Brīvība jaundarīt” – lekci-
ju, sarunu un izklaidējošu aktivitāšu cikls dienas garumā 
jauniešiem un ģimenēm ar bērniem. 

Kopā pasākumus apmeklēja ap 50000 cilvēku.

- Pasākumu programma “Līgo, Rīga! Līgo, Latvija!”, kas notika 
11.novembra krastmalā:

-  Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” noslē-
guma svinības Rīgā 21. jūnijā – simtgades saulgriežu 
svinēšana kopā ar pašmāju un ārvalstu viesu folkloras 
grupām un etnogrāfiskajiem ansambļiem;

- Koncertu cikls “LATVIJAS GREDZENS. RĪGA”. VEF Kultūras pilī izska-
nēja diriģenta S.Kļavas vadībā muzikālais uzvedums “Rīgas gre-
dzens” – dzejnieku A.Čaka un O.Vācieša, kā arī komponistu A. Mas-
kata un U.Stabulnieka stāsts par dažādo galvaspilsētu. Pilsētas 
dzīvi mūzikā un dzejā izstāstīja aktieris A.Keišs, dziedātājs J.Straz-
diņš, Latvijas Radio koris, V. Kairiša režijā. “Rīgas gredzena” ideja 
ir kā turpinājums no Latvijas valsts simtgadei veltītā koncertcikla 
“Latvijas gredzens”. Pasākumu apmeklētāja ap 1 400 skatītāju; 

- Gaismas festivāls “Staro Rīga 2019”. Festivāla “Staro Rīga” tēma 
- 4D jeb Četras dimensijas. Festivāla programmā kopā bija 35 
objekti - 23 no tiem veidoja pamatprogrammu, 12 līdzdalības un 
partneru programmu. Festivālā piedalījās mākslinieki no Latvijas, 
Igaunijas, Dānijas, Vācijas, Francijas, Beļģijas un Lielbritānijas.

- Kopējais apmeklētāju skaits ap 250 000. Pēterbaznīcas instalāciju 
noskatījās 27 000 apmeklētāju un arī aptuveni tikpat apskatīja 
objektu Rīgas mākslas telpā; 

- projekts “Radošie stropi Rīgai-Latvija”, kas īstenots Pļavniekos un 
Ziepniekkalnā. STROPOS kopā notika 82 pasākumi, pulcējot re-
kodlielu apmeklētāju skaitu – 10 000 sezonas laikā. Saņemtas at-
zinīgas atsauksmes no apkaimju iedzīvotājiem ar ierosinājumiem 
turpināt šo inovatīvo kultūras telpu darbību apkaimēs; 

- RCB Pludmales lasītava Lucavsalā Rīgas iedzīvotājiem nodroši-
nāja grāmatu, periodikas un informatīvi izglītojošu norišu prog-
rammu. Sezonas laikā to apmeklēja 6117 apmeklētāju, kopējais 
izsniegumu skaits 8206 (grāmatas, žurnāli, spēles). Katras nedēļas 
trešdienā kultūras norises pasākumi, koncerti, lekcijas, diskusijas, 
prozas un dzejas lasījumi. 

Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas programmā 2017.–2021.gadam 
iekļauto pilsētas svētku noformējuma projektu īstenošanas ietvaros: 

- realizēti Vides mākslas objekta „GODA VĀRTI” mākslinieciskā vi-
zuālā satura video grafikas programmu projekti “SPĒKA AVOTI” un 
“MANS ZELTS….”; 

- pabeigti pilsētas svētku noformējuma tematiskie lielformāta vi-
des objektu projekti; 

- atkārtoti eksponēti lielformāta vides objektu projekti: noformē-
jums “Goda vārti”, “Laika ādere”, “Karogkonstrukcijas”, “Karoga 
virpulī”, “Simbioze” un “Latvijas zvaigznājs”; 

- 2019.gadā LR Neatkarības atjaunošanas dienā un LR Proklamēša-
nas dienā pilsētas centrā un apkaimēs nodrošināts tematiskais 
noformējums - vairāk nekā 1 000 Latvijas valsts karogu eksponē-
šana vides objektos un pie apgaismes stabiem. 

Bez tam pilsētvidē tika eksponēti svētku tematikas plakāti un pasāku-
mu programma – 34 lielformāta informācijas stendos un ēkas fasādē. 

Organizēta mākslas aktivitāte pilsētvidē - vides objektu festivāls „Zie-
massvētku egļu ceļš 2019”, kas akcentēja Rīgu kā mākslas un inovatīvu 
ideju pilsētu, ekspozīcija pilsētvidē bija brīvi pieejama gan rīdzinie-
kiem, gan pilsētas viesiem, piesaistot visplašāko auditoriju, t.sk. ģi-
menes un bērnus.
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- 21.un 22.jūnijā Zāļu un amatniecības tirgus Doma lau-
kumā un 11. novembra krastmalā, kur vakara koncert-
programmā “Latvijas teātru zelta ziņģes” uzstājās aktieri 
no visiem Latvijas teātriem. Dienas programmu veidoja 
Rīgas kolektīvi – kori, folkloras kopas un deju kolektīvi.

- No 23.jūnija plkst.19.00 līdz 24.jūnija plkst. 4.30 notika 
vasaras saulgriežu svinēšanas tradicionālais pasākums 
“Līgosim krastmalā!” ar plašu programmu un Jāņu svi-
nēšanu Dzegužkalnā. Līgo vakara apmeklētāju kopējais 
skaits bija ap 100 000.

- 25.augustā Vakarbuļļu pludmalē notika pasākums “Senās 
uguns nakts” un tā centrālais notikums bija komponis-
ta J.Nīmaņa jaundarba “Nāc līdzās” atskaņojums Rīgas 
mūzikas skolu apvienotā simfoniskā orķestra izpildīju-
mā. Pasākuma ietvaros kopā ar Pārdaugavas mūzikas 
un mākslas skolu tika organizēts plenērs “Mana jūra”, 
radošās darbnīcas bērniem un diskusija par Baltijas jū-
ras ilgtspēju; 

- organizētas Baltijas valstu simtgades svinības, kopprojekts ar 
koncertiem un izstādēm Rīgā, Viļņā un Tallinā:

- fotoizstāde “Toreiz un tagad”;

- fotoizstāde “Rīga 100 gados”;

- koncerts “Simtgades skaņas”- 18. augustā Rīgā, 25. au-
gustā Tallinā un 2. septembrī Viļņā;

- Baltijas valstu simtgadei veltītās puķu dobes Rīgā tika 
veidotas pie Brīvības pieminekļa. 

- izveidota fotoizstāde “Brīvības piemineklis - veltījums Lat-
vijai” (RPA “Rīgas pieminekļu aģentūra”) Sv. Pētera baznī-
cā. Izstādi apmeklēja vairāk nekā 11590 interesenti. Izstādē 
eksponētas 100 fotogrāfijas, kurās iemūžināti sabiedriski un 
vēsturiski nozīmīgi notikumi, kas norisinājušies Brīvības pie-
minekļa pakājē;

- atklāta starpdisciplināra mākslas izstāde “Cilme” izstāžu zālē 
“Rīgas Mākslas telpa” (Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu ap-
vienība). Izstādē piedalījās 51 mākslinieks un to apmeklēja 
2791 skatītājs;

- projekta “100.autobuss – simtgades maršruts” ietvaros izvei-
dots ekskursiju maršruts “100 gadi vienā dienā”, kur iekļautas 
Latvijas 100 gadu vēsturē nozīmīgākās vietas, celtnes un mu-
zeji, ar pieejamu informācija par šo periodu. Informācija tika 
izvietota tīmekļa vietnē www.100in1.lv; 

- nodrošināts Gaismas festivāls “Staro Rīga” ar 42 apskatā-
miem objektiem un, kurus četrās dienās apmeklēja vairāk 
nekā 350 000 apmeklētāju. 

Līdztekus eksponētajiem mākslas objektiem, bija iespēja ap-
skatīt deviņus starptautiskās programmas gaismas stāstus 
un 16 līdzdalības programmas “Rīgas karnevāls” projektus, 
kurus īstenoja festivāla sadarbības partneri. Festivāla starp-
tautiskajā programmā piedalījās mākslinieki no Francijas, 
Vācijas, Portugāles, Japānas un Nīderlandes.
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Tika realizēti tādi projekti, kā:

- 2. Latvijas simtgadnieku salidojums;

- literārās un vēsturiskās pastaigas; 

- Rīgas Interešu izglītības centru projekts “Tā daļa manas Rīgas;

- Basketbola slavas alejas veidošana; 

- Rīgas jauniešu ideju festivāls “Mana!Rīga”;

- jaunrades projekts grāmatas “Mūsdienu latviešu tautasdzies-
mas” veidošanai; 

- kampaņa “100-gades Mazais pilsonis”;

- jauniešu iniciatīvas projekts “Izglītības iestāžu teritoriju ap-
zaļumošana”; 

- festivāls skolēniem “No pagātnes uz nākotni: Rīgas skola, sko-
lotāji un skolēni 100 gados un turpmāk;

- jaunrades projekts jauniešiem - A.Jansona mūzikls «Brīnum-
putns» VEF Kultūras pilī 3. jūlijā.

Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu un projektu 
programmā 2017.–2021. gadam realizēti iekļautie pilsētas svētku 
noformējuma tematiskie lielformāta vides objektu projekti: kon-
ceptuāli jauns pilsētvides noformējums “Goda vārti”; “Laika āde-
re”; “Karogkonstrukcijas”; “Karoga virpulī”; “Simbioze”; “Latvijas 
zvaigznājs”. 

2018. gadā no LR Neatkarības atjaunošanas dienas līdz LR Prokla-
mēšanas dienai pilsētas centrā un apkaimēs nodrošināts Latvijas 
jubilejas gada tematiskais noformējums - vairāk nekā 1200 Latvi-
jas valsts karogu eksponēšana vides objektos un pie apgaismes 
stabiem.

Realizēta vides mākslas objekta “Goda vārti” satura tematiskā 
koncepcija. Vides mākslas objekts „Goda vārti” stāsta par svarī-
giem notikumiem šajā gadā, kā arī eksponētas mākslinieciskas 
videoprogrammas, kuras tika veltītas Latvijas kaimiņvalstu - Lie-
tuvas un Igaunijas valstu simtgadēm.

2018. gada oktobrī izsludināts Vides mākslas objekta “Goda vārti” 
mākslinieciskā vizuālā satura video grafikas programmu projektu 
atlases konkurss 2019. gadam, iesniegti 4 projekti, atbalstīts turp-
mākai attīstīšanai un īstenošanai biedrības “Klusa daba” projekts 
“Spēka avoti”.

Bez tam pilsētvidē tika eksponēti svētku tematikas plakāti un pa-
sākumu programma – 30 lielformāta informācijas stendos un divu 
ēku fasādēs.
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3.4.2. Dziesmu un deju svētku procesa nepār-
trauktības nodrošināšana

RD IKSD Pastāvīgi Tāpat kā 2017.gadā arī 2018.gadā Rīgā darbojās 174 pašvaldības 
kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvi ar 333 darbiniekiem un 
pašvaldības līdzfinansēti 102 citu dibinātāju amatiermākslas ko-
lektīvi ar 200 amata vienībām. 

Nodrošināta Rīgas amatiermākslas kolektīvu sagatavošana un 
dalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. Ta-
jos piedalījās 322 Rīgas kolektīvi, no tiem: 112 kori, 89 tautas deju 
kolektīvi, 9 pūtēju orķestri, 22 koklētāju ansambļi, 28 folkloras 
kopas, 29 tautas lietišķās mākslas studijas, 8 vokālie ansambļi, 
2 amatierteātri, 23 mazākumtautību kolektīvi. Kopējais dalībnieku 
skaits – 11 000. 

Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai organizēti ama-
tiermākslas nozaru pasākumi:

- Rīgas deju kolektīvu skate, kurā piedalījās 89 tautas deju ko-
lektīvi, no tiem 39 kolektīvi ieguva augstākās pakāpes novēr-
tējumu. Deju kolektīvu finālkonkursā piedalījās 13 Rīgas deju 
kolektīvi un Dziesmu un Deju svētku Lielo balvu ieguva divi 
Rīgas tautas deju ansambļi;

- Rīgas koru skate, kurā četrās skates dienās piedalījās 97 
kori. Uz koru skates finālu – Dziesmu kariem - tika izvirzīti 
un piedalījās 20 kori, Dziesmu svētku Lielo balvu ieguva 3 
Rīgas kori;

- kokļu ansambļu skate, kurā piedalījās 22 kokļu ansambļi. Lat-
vijas kokļu ansambļu konkursā iegūtas kopumā sešas godal-
gotās 1. un 2. vietas, Dziesmu svētku Lielo balvu ieguva Rīgas 
pašvaldības kokļu ansamblis “Cantata”;

- pūtēju orķestru skate, kurā piedalījās 9 orķestri no Rīgas. 
Dziesmu un deju svētku Lielo balvu šajā nozarē ieguva ko-
lektīvs no Rīgas – Latvijas Universitātes pūtēju orķestris;

- vokālo ansambļu konkursa finālā piedalījās 5 Rīgas ansamb-
ļi, iegūstot godalgotās vietas. Dziesmu un Deju svētkos vokā-
lo ansambļu uzvedumos piedalījās 8 Rīgas vokālie ansambļi; 

- Dziesmu un deju svētku tautas lietišķās mākslas izstādē pie-
dalījās 29 Rīgas tautas lietišķās mākslas studijas;

- Rīgas tēlotājmākslas studiju Mākslas dienu izstādē “[P]IE-
DERĪBA” piedalījās 150 autori no 7 Rīgas tēlotājmākslas stu-
dijām. Izstādi VEF Kultūras pilī apmeklēja ap 4000 skatītāju;

- starptautiskais amatierteātru festivāls “Rīga spēlē teātri 
2018”, kurā piedalījās pieci Rīgas un Latvijas amatierteātri un 
seši viesu kolektīvi no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Horvātijas, 
Bulgārijas;

-  Organizēti arī koncerti un skates bērnu un jauniešu vokā-
lajiem ansambļiem, instrumentālajiem ansambļiem, mazā-
kumtautību amatiermākslas kolektīvu lielkoncerti “Dziesmu 
tilti” Rīgas svētku programmas ietvaros.

Tā kā 2019.gadā aizsākās jauns Dziesmu un deju svētku cikls, kolektīvu 
izvērtēšanas rezultātā Rīgā papildus tika finansēti/darbojās 17 ama-
tiermākslas kolektīvi. Kopā 2019.gadā tika finansēti 177 pašvaldības 
kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvi ar 364 darbiniekiem un 116 
citu dibinātāju amatiermākslas kolektīvi ar 236 amata vienībām. 

Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai organizēti amatier-
mākslas nozaru pasākumi: 

- 4 skates koncerti, kuros piedalījās kopumā 58 Rīgas tautas 
deju kolektīvi jauniešu, vidējās paaudzes un senioru kolektīvu 
grupās; 

- notikuši 10 Rīgas koru grupu koncerti, kuros kopumā 107 kori 
izpildīja gan izvēlēto, gan koprepertuāru; 

- Rīgas tēlotājas mākslas studiju izstāde “Dzīvesprieks”. Tajā 
piedalījās 150 autori - dalībnieki no 7 Rīgas tēlotājas mākslas 
studijām. Izstādi apmeklēja ap 4000 skatītāju; 

- lai sagatavotu repertuāru Senioru koru svētkiem, kas notika 
8.jūnijā Talsos, tika organizēti trīs Rīgas senioru koru kopmē-
ģinājumi; 

- organizēts Rīgas kokļu ansambļu kopkoncerts un bērnu tautas 
deju ansambļu un kolektīvu lielkoncerts, kurā piedalījās 700 
dejotāju; 

- sarīkots Rīgas Amatierteātru festivāls 
- skate “Rīga spēlē teātri 2018”. Piedalījās 10 Rīgas amatierteātri 

un studijas ar 2019. gada jauniestudējumiem un festivāla prog-
rammā vēl 4 teātri ar 2018. gada iestudējumiem. 

- nodrošināti gadskārtu pasākumi, Lielās dienas svinēšana ap-
kaimēs Mārtiņdienas vakarēšana un Lāčplēša dienas sadzie-
dāšanās; 

- sarīkots folkloras tradīciju pasākums “Kāzu godi”, kurā kāzu 
tradīciju demonstrējumā kopā ar Rīgas folkloras kopām pieda-
lījās 5 jaunie pāri no Rīgas; 

- sarīkots folkloras kopu Dižkoncerts, kurā Folkloras balvu par 
mūža ieguldījumu saņēma Helmī Stalte. 

Nodrošināta Rīgas amatiermākslas kolektīvu dalība valsts reģionāla-
jos pasākumos: 

- Jaunrades deju konkursa finālā Valmierā piedalījās 9 Rīgas 
tautas deju ansambļi 1.vietu konkursā ieguva Rīgas horeogrāfi 
no Tautas deju ansambļa “Teiksma’’ un Tautas deju ansambļa 
‘’Vektors”; 

- Senioru koru svētkos Talsos piedalījās visi 9 Rīgas senioru kori 
un Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā Ģilde” senioru 
koklētāju ansamblis “Kokļu klubs’’ un RMMT jauktais koris “Ar-
tidangā’’; 
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Dziesmu un Deju svētku repertuāra apguves procesā organizēti 33 
koru grupu kopmēģinājumi jaukto, sieviešu, vīru un senioru koru 
grupām un deju lielkoncertu “Māras zeme” un “Vēl simts gadu de-
jai” laukuma zīmējumu semināri.

Nodrošināta Rīgas amatiermākslas kolektīvu dalības arī XXI Jaun-
rades deju konkursā Ogrē un Slampē, un amatierteātru iestudēju-
mos “Gada izrāde 2017” Rīgas reģiona skatē.

Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasāku-
mā “Satiec savu meistaru” Rīgā, piedalījās Rīgas pašvaldības kul-
tūras iestāžu 26 tautas lietišķās mākslas studijas. 

Nodrošināta amatiermākslas kolektīvu dalība starptautiskajos un 
partnerpilsētu pasākumos:

- Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2018” Latvijā (pie-
dalījās 27 Rīgas folkloras kopas);

- Hanzas pilsētu dienās Rostokā (Vācijā);

- Rīgas dienās Bordo ( Francijā);

- Rīgas dienu pasākumos Briselē;

- starptautiskajā foto izstādē “Dziesma un deja Austrālijā un 
Latvijā” Kērnsā (Austrālijā).

2018.gadā finansiāls atbalsts tika nodrošināts tautas tērpu iegādei 
un atjaunošanai Rīgas pašvaldības amatiermākslas kolektīviem 
– Dziesmu un deju svētku dalībniekiem un darba inventāra un 
materiālu iegādei 26 Rīgas pašvaldības tautas lietišķās mākslas 
studijām.

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu 
laikā realizēts tematiskais svētku noformējums pilsētā. Īstenoti 
projekti -

vides mākslas projekts “Stāvēju, dziedāju…”, vides mākslas objekti 
“Saules laipa” un “Dziesmu kubs”, interaktīvais projekts “Pielaiko” 
u.c.

- sadarbībā ar LNKC tika nodrošināta Starptautiskā folkloras 
deju festivāla ‘’Sudmaliņas” norise Rīgā ar viesu grupu priekš-
nesumiem Vecrīgas laukumos, festivāla atklāšanas koncertu 
Dzegužkalna estrādē, deju grupu konkursu, koncertiem Rīgas 
sociālās aprūpes centros un brīvdabas lielkoncerts “Trejdevi-
ņas saules lēca’’ Vērmanes dārza estrādē. Festivālā piedalījās 
500 dejotāju no 11 pasaules valstīm. 10 viesu deju kolektīvi no 
Igaunijas, Ukrainas, Polijas, Krievijas, Bulgārijas, Kipras, Serbi-
jas, Indijas, Indonēzijas un Čīles, 7 kolektīvi no Latvijas, t.sk. 5 
Rīgas kolektīvi. Tika pārstāvēti visu paaudžu: jauniešu, vidējās 
paaudzes un senioru deju kolektīvi. 

Tautas lietišķās mākslas studiju izstādē “Metāls un rotas’’ Dzelzceļa 
muzejā, kur piedalījās 6 Rīgas tautas lietišķās mākslas studijas: Kul-
tūras un tautas mākslas centra “’Ritums” studijas “Kalvis” un “Cilnis”, 
Kultūras centra “Iļģuciems’’ studija “Zīle” un “Ceplis”, Latvijas Etno-
grāfiskā Brīvdabas muzeja studija “Auseklis”, VEF Kultūras pils studija 
“Māra”. Nodrošināta 52 Rīgas koru dalība reģionālajos koru svētkos: 
Mūzikas svētkos Balvos, E. Melngaiļa Mūzikas svētkos Limbažu novada 
Vidrižos, Kurzemes Dziesmu svētkos Liepājas Olimpiskajā centrā, Se-
nioru koru svētkos Talsos, kā arī bērnu un jauniešu tautas deju kolek-
tīvu dalība XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku tautas 
deju lielkoncerta repertuāra modelēšanas koncertā Siguldā. 

Nodrošināta 12 Rīgas amatierteātru dalība XIV Latvijas amatierteātru 
salidojumā Alūksnē. 

Nodrošināta KTMC “Ritums” 6 folkloras kopu (107 dalībnieki) dalība XX 
Starptautiskajā Masku tradīciju festivālā Popē un Ventspils novadā, kā 
arī folkloras kopas “Budēļi” dalība Ziņģētāju un stāstnieku festivālā 
“Kokneses ziņģe 2019 ”. 

Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumā 
“Satiec savu meistaru” Rīgā piedalījušās Rīgas pašvaldības kultūras 
iestāžu 26 tautas lietišķās mākslas studijas. 

Nodrošināta amatiermākslas kolektīvu dalība starptautiskajos un 
partnerpilsētu pasākumos: 

- Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2019” Igaunijā pie-
dalījās VEF Kultūras pils folkloras kopa “Teikas muzikanti”; 

- Divu Rīgas amatierteātru dalība Starptautiskajā Studentu te-
ātru festivālā “Debiuti” Batumi, Gruzijā; 

- RKTMC “Mazā ģilde” teātra studijas “Vinnijs” dalība Starptau-
tiskajā Baltijas valstu amatierteātru festivālā “Rampa” ar As-
pazijas lugas “Vaidelote” iestudējumu Lietuvā, Kretingā, pār-
stāvot Rīgu un Latviju. 

2019.gadā Rīgas pašvaldības amatiermākslas kolektīviem sniegts arī 
finansiāls atbalsts tautas tērpu iegādei un atjaunošanai. 
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Dziesmu un deju svētku procesa ietvaros notika: 

- II Latvijas Sieviešu vokālo ansambļu konkursa I kārta, ar Rīgas 
un pierīgas sieviešu vokālo ansambļu piedalīšanos Jāzepa Me-
diņa Rīgas 1.mūzikas skolā; 

- instrumentālo un tautas instrumentu ansambļu koncerts, Rī-
gas Kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā ģilde”; 

- pasākums “Dziesmu diena”, kad visas dienas garumā uz trijām 
skatuvēm koncertēja Rīgas pilsētas pieaugušo, senioru un 
bērnu ansambļi; 

- vasaras pasākumu sezonas atklāšanas koncerts Rīgas Centrā-
lās bibliotēkas Pludmales lasītavā Lucavsalā; 

- VEF Kultūras pils bērnu muzikālo projektu “Jautriņš un nau-
diņš” un “Rīga pamodīsies zvanos…” izrādīšana Rīgas svētku 
koncertu cikla “Dziesmu tilti” ietvaros; 

- Rīgas pilsētas nacionālo biedrību māksliniecisko kolektīvu 
lielkoncerts Rīgas svētku koncertu ciklā “Dziesmu tilti”, kur 
klausītāju skaits pārsniedza vairāk nekā 18000 apmeklētāju; 

- Rīgas pilsētas bērnu vokālo ansambļu pirmsskolas vecuma 
grupu lielkoncerts patriotiskajā mēnesī “Mīlestības diena Lat-
vijai”; 

-  Rīgas pilsētas senioru vokālo ansambļu Adventa ieskaņas 
koncerts “Atver sirdi”.

3.4.3. Ilgtermiņa festivālu mērķprogrammas īs-
tenošana

RD IKSD Pastāvīgi Rīgas festivālu mērķprogrammas trīsgadu cikla ietvaros 2018.gadā 
Rīgas festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkursā tika at-
balstīti 32 festivālu projekti.

Latvijas 100gades gadā īpašas programmas piedāvāja virkne festi-
vālu, t.sk. “Rīgas Ritmi”, Rīgas Garīgās mūzikas festivāls, Starptau-
tiskais jaunā teātra festivāls “Homo Novus” u.c. 

Jau devīto gadu norisinājās oriģināla mākslas aktivitāte pilsētvidē 
– vides objektu festivāls “Ziemassvētku egļu ceļš 2018”. Festivāla 
ekspozīciju veidoja gan Projektu atlases konkursā atbalstītie pro-
jekti, gan Latvijas Mākslas akadēmijas “Radošo projektu darbnī-
cā” izstrādātie projekti, gan sadarbības partneru veidoti projekti 
– kopskaitā 38 vides mākslas projekti, tā veicinot oriģinālu de-
koratīvu vides objektu projektu īstenošanu gan Rīgas centrā, gan 
apkaimēs Ziemassvētku laikā, un iesaistot Festivāla realizēšanā 
radošo sabiedrību.

Saskaņā ar Rīgas festivālu mērķprogrammas 2019.-2021.gadam kon-
kursa rezultātiem programmā tika iekļauti 32 festivālu projekti, t.sk. 
2019.gadā tika īstenoti 30 festivāli Diviem festivālu projektiem 2019.
gadā tika nodrošināts sagatavošanās posms 2020.g. norisēm. Īstenoti 
gan pilsētas, gan valsts, gan arī starptautiskie festivāli, piemēram: 

Pavasara festivāls “Windstream”, Rīgas Modes nedēļa/Riga Fashion 
Week, Rīgas Fotogrāfijas biennāle, Laikmetīgās mākslas festivāls “Sur-
vival Kit”, Festivāls “Rīgas Fotomēnesis”, Rīgas Operas festivāls, Fes-
tivāls “Rīgas Ritmi”, Mūzikas un mākslas festivāls “Bildes”, Starptau-
tiskais laikmetīgās dejas festivāls “Laiks dejot”, Starptautiskais jaunā 
teātra festivāls “Homo Novus”, Baltijas jūras dokumentālo filmu fo-
rums, Rīgas Starptautiskais kino festivāls “Riga IFF”, Nacionālais filmu 
festivāls “Lielais Kristaps”, Nepieradinātās mūzikas festivāls “Skaņu 
mežs”, Eiropas profesionālās leļļu mākslas festivāls u.c. 

Festivālus kopā apmeklētāja vairāk nekā 1 796 00 interesentu. 

Nodrošināta 10.Vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš 2019” 
projektu atlases konkursa norise. Iesniegti 36 projekti. Pilsētas svētku 
noformējuma Mākslinieciskā padome godalgoja un realizēšanai izvir-
zīja 15 piedāvājumus. 

Vides objektu festivāla „Ziemassvētku egļu ceļš 2019” projekta ietvaros 
turpinājās sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju, jo konceptuālā 
ideja un projektu izstrādes un realizēšanas tehniskā specifikācija tika 
iekļauta LMA mācību procesā - izvēles studiju kursā “Radošo projektu 
darbnīca”, kas pieejama visu nodaļu bakalaura un maģistra program-
mu studentiem. Studentu uzdevums bija radīt pilnīgi jaunu pilsētvides 
objektu projektus, kā pilsētvides estētiskā dizaina objektus. Mācību 
process rezultējās ar studentu māksliniecisko ideju metu konkursu, 
kurā no 16 projektiem realizēšanai pilsētvidē tika atlasīti 5 projekti 
(attiecas arī uz 3.6.1.aktivitāti).
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U3.5. Veicināt amatiermākslas kolektīvu darbību un iedzīvotāju iesaisti tajos
3.5.1. Atbalsts nacionālās identitātes veidoša-

nai, kultūras mantoto un jaunradīto vēr-
tību (mūsdienīga māksla, tautas māksla, 
filmas un literatūra) iedzīvināšanai, veici-
not dažādu sabiedrības grupu sadarbību

RD IKSD Pastāvīgi Rīgā dzīvojoši tautību un to pārstāvošo māksliniecisko kolektīvu 
lielkoncerti uz Origo Summerstage skatuves stacijas laukumā. 
Vairāk nekā 40 dažādu māksliniecisko vienību pulcēja ap 18 000 
apmeklētāju triju dienu garumā.

Turpinājās uzsāktā tradīcija - Rīgā dzīvojoši tautību un to pārstāvošo 
māksliniecisko kolektīvu lielkoncerti uz Origo Summerstage skatuves 
stacijas laukumā Rīgas svētku laikā, kur piedalījās vairāk nekā 40 da-
žādu mākslinieciskie kolektīvi triju dienu garumā

3.5.2. Atbalsts kultūras iestāžu, vietējo uzņē-
mēju un tradicionālo amatnieku darbībai, 
veidojot produktus un pakalpojumus uz 
materiālā un nemateriālā kultūras man-
tojuma bāzes

RD IKSD Pastāvīgi Atbalstīta 29 tautas lietišķās mākslas studiju un to meistaru – 
amatnieku darbība Rīgā, nodrošinot studiju vadītāju atalgojumu. 
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu 26 tautas lietišķās mākslas stu-
dijām nodrošinātas darbnīcu telpas, iegādāts darba inventārs un 
materiāli.

Atbalstīta 29 tautas lietišķās mākslas studiju darbība Rīgā, nodroši-
not studiju vadītāju atalgojumu. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu 26 
tautas lietišķās mākslas studiju sekmīgai darbībai nodrošinātas darb-
nīcu telpas un iegādāts inventārs, darba rīki un materiāli.

U3.6. Veicināt esošo kultūras vērtību saglabāšanu un jaunu radīšanu
3.6.1. Jaunu ideju, mākslas un dizaina vērtību 

izmantošana pilsētas svētku noformēju-
mā pilsētvidē

RD IKSD Pastāvīgi Nodrošināta 9. Vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš 
2018” projektu atlases konkursa norise. Iesniegti 28 projekti. Pil-
sētas svētku noformējuma Mākslinieciskā padome godalgoja un 
realizēšanai izvirzīja 13 piedāvājumus.
Nodrošināta Svētku noformējuma, vides objektu/instalāciju 
māksliniecisko ideju skiču un to realizēšanas tehnisko risinājumu 
projektu atlases konkursa norise. Iesniegti 25 projektu piedāvāju-
mi. Pilsētas svētku noformējuma Mākslinieciskā padome realizē-
šanai izvirzīja 6 piedāvājumus.
Nodrošināta Ziemassvētku egļu noformējuma māksliniecisko ide-
ju skiču un to realizēšanas tehnisko risinājumu projektu atlases 
konkursa norise. Iesniegti 20 projekti, realizēšanai izvirzīja 3 pie-
dāvājumus.
Nodrošināta XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 
pilsētas svētku noformējuma, svētku tematikas lielformāta vides 
objektu/ instalāciju un citu māksliniecisko ideju skiču un to rea-
lizēšanas tehnisko risinājumu projektu atlases konkursa norise. 
Iesniegti 4 projekti, realizēšanai izvirzīja 2 piedāvājumus.
Nodrošināta Latvijas valsts simtgades svinību Rīgas pilsētas prog-
rammas pilsētas svētku noformējuma, svētku tematikas lielfor-
māta vides objektu/ instalāciju un citu māksliniecisko ideju skiču 
un to realizēšanas tehnisko risinājumu projektu atlases konkursa 
norise. Konkursā iesniegti 10 projekti, realizēšanai izvirzīja 5 pie-
dāvājumus.
2018.gadā pilsētvidē svētku noformējums tika nodrošināts sekojo-
šiem svētkiem un norisēm: Latvijas valsts simtgadei; Starptautis-
kajai sieviešu dienai; Lieldienām; Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienai;
Vasaras saulgriežiem – Līgo dienai, iekļaujot Starptautisko folklo-
ras festivālu “Baltica 2018”; XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkiem; Rīgas svētkiem; Latvijas Republikas proklamē-
šanas dienai un Ziemassvētkiem/ Jaungads.
Realizēts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas tradicionā-
lais mākslinieciskais vides noformējums “Ugunsnoformējums” 
ar dzīvo uguni Bastejkalnā, Pilsētas kanāla apstādījumos un citur 
pilsētā: “Uguns stabi ar latvju rakstiem”, “Latvju cimdi” Bastejkal-
nā, “Ugunsziedi” un “Plūstošie raksti” pilsētas kanālā pie Baste-
jkalna, “Rudens ogles” Jēkaba laukumā.
Pabeigta informācijas stendu tīklojuma izveide pilsētas centrā un 
apkaimēs, svētku tematikas plakātu eksponēšanai – pilsētā tika 
uzstādīti 14 jauna dizaina lielformāta mobilie informācijas stendi. 

Nodrošināta Svētku noformējuma, vides objektu/instalāciju māksli-
niecisko ideju skiču un to realizēšanas tehnisko risinājumu projektu 
atlases konkursa norise. Iesniegti 5 piedāvājumi ar svētku noformē-
juma vides objektu/instalāciju māksliniecisko ideju skicēm, to teh-
niskiem risinājumiem un izvietojumu. Pilsētas svētku noformējuma 
Mākslinieciskā padome godalgoja un realizēšanai izvirzīja 1 piedāvā-
jumu. 

Nodrošināta 10.Vides objektu festivāla „Ziemassvētku egļu ceļš 2019” 
projektu atlases konkursa norise. Iesniegti 36 projekti. Pilsētas svētku 
noformējuma Mākslinieciskā padome godalgoja un realizēšanai izvir-
zīja 15 piedāvājumus. Turpinājās sadarbība ar Latvijas Mākslas akadē-
miju (skat. pie 3.4.3.aktivitātes). 2019.gadā pilsētvidē svētku noformē-
jums tika nodrošināts sekojošiem svētkiem un norisēm: Latvijas valsts 
simtgadei; Starptautiskajai sieviešu dienai; Lieldienām; LR Neatkarī-
bas atjaunošanas dienai; Vasaras saulgriežiem – Līgo dienai, Rīgas 
svētkiem; LR proklamēšanas dienai un Ziemassvētkiem/ Jaungadam. 

Realizēts LR Proklamēšanas dienas tradicionālais mākslinieciskais 
vides noformējums “Ugunsnoformējums” ar dzīvo uguni Bastejkalnā, 
Pilsētas kanāla apstādījumos un citur pilsētā: “Uguns stabi ar latvju 
rakstiem”, “Latvju cimdi” Bastejkalnā, “Ugunsziedi” un “Plūstošie raks-
ti” pilsētas kanālā pie Bastejkalna, instalācija “Latvijas zvaigznājs” Brī-
vības bulvāra liepu alejā. 

Aktīvi tika izmantots jaunizveidotais informācijas stendu tīklojums 
pilsētas centrā un apkaimēs, svētku tematikas plakātu un programmu 
eksponēšanai.
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3.6.2. Jauno ideju, mākslas un dizaina vērtību, 
kas palikušas pastāvīgi pilsētvidē pēc 
dažādu festivālu un pilsētas svētku nori-
sēm, uzturēšana, aprūpe

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra”

2017. – pastāvīgi Jauno mākslas un dizaina vērtību integrācija pilsētvidē, tā radot 
sakārtotu pilsētvidi.

Jauno mākslas un dizaina vērtību integrācija pilsētvidē, tā radot sa-
kārtotu pilsētvidi.

U3.7. Veicināt iedzīvotāju radošumu un radošu brīvā laika pavadīšanu
3.7.1. Latviešu tradicionālo amatu prasmju 

saglabāšana, uzturēšana un apguve uz 
materiālā un nemateriālā kultūras man-
tojuma bāzes

RD IKSD Pastāvīgi Nodrošināta Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu 26 tautas lietišķās 
mākslas studiju darbība, prasmju apguve un saglabāšana, izstāžu 
rīkošana, dalība Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sagla-
bāšanas pasākumā “Satiec savu meistaru”, Pašdarināto tērpu ska-
tē “Radošais nemiers” un citos Latvijas Nacionālā kultūras centra 
rīkotajos tautas lietišķās mākslas pasākumos. Nodrošinātas darb-
nīcu telpas, iegādāts darba inventārs un materiāli.

2019.gadā iegādāts inventārs, darba rīki un materiāli 26 tautas lietiš-
ķās mākslas studiju sekmīgai darbībai. 

Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākuma 
“Satiec savu meistaru’’ projekts Rīgā realizēts, piedaloties Rīgas tau-
tas lietišķās mākslas studijām Kultūras un tautas mākslas centros 
“Ritums” un “Mazā Ģilde”, RPKIA Kultūras centrā “Iļģuciems’’ un VEF 
Kultūras pilī. 

Pašdarināto tērpu skate “Radošais nemiers’’ notika RCB telpās. Tajā ar 
pašdarinātiem tērpu ansambļiem un demonstrējumiem piedalījās 100 
meistaru - studiju dalībnieču, tajā skaitā no 5 Rīgas tautas lietišķās 
mākslas studijām. Sniegumu izvērtēja profesionāla žūrija.

U3.8. Atbalstīt kultūras projektu realizāciju
1.1.1. Kultūras projektu konkursu realizēšana RD IKSD Pastāvīgi RD IKSD organizēto kultūras projektu un pasākumu konkursu mēr-

ķis ir nodrošināt mākslinieciski kvalitatīvu un daudzveidīgu kultū-
ras pakalpojumu piedāvājumu kultūras iestādēs, koncertzālēs un 
pilsētvidē pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.
2018.gadā organizēti seši kultūras projektu finansēšanas konkursi. 
Tajos tika iesniegts un izskatīts 801 projektu pieteikums, no tiem 
atbalstīti 437 projekti, t.sk.:

- Rīgas festivālu mērķprogrammā tika atbalstīti 32 festivālu 
projekti;

- Kultūras projektu finansēšanas konkursā tika iesniegti 275 
projektu pieteikumi, atbalstīti 132, no tiem pa nozarēm: mūzi-
ka - 35, deja - 10, teātris - 9, vizuālā māksla - 14, audiovizuālā 
māksla - 10, muzeju darbība - 6, grāmatniecība - 15, pilsētas 
kultūrvide - 7, starpdisciplinārie projekti - 26. 
Kultūras pasākumu finansēšanas konkursā no Rīgas pilsētas 
kultūras stratēģijas programmas finansēti 43 projekti;

- tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursā tika 
atbalstīts 121 projekts;

- kultūras pasākumu finansēšanas konkursā atbalstīti 137 pro-
jekti;

- gaismas festivāla “Staro Rīga 2018” projektu finansēšanas 
konkursā tika atbalstīti 15 projekti;

- gaismas festivāla “Staro Rīga 2018” starptautiskās program-
mas projektu finansēšanas slēgtajā konkursā tika izskatīti 
un atbalstīti 7 projektu pieteikumi, no kuriem viens netika 
īstenots.

Konkursā “Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai 
veltīta muzikāla gaismas uzveduma koncepcijas izstrādes grupa” 
ar komisijas lēmumu 06.02.2018. atbalstīja biedrības “Staro 100” 
iesniegto piedāvājumu “Saules mūžs”.

Organizētajos kultūras projektu un pasākumu konkursu mērķis ir no-
drošināt mākslinieciski kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpo-
jumu piedāvājumu kultūras iestādēs, koncertzālēs un pilsētvidē pilsē-
tas iedzīvotājiem un viesiem. 

2019.gadā organizētajos kultūras projektu finansēšanas konkursos 
tika izskatīti 814 projektu pieteikumi, no tiem atbalstīti 497 projekti, 
t.sk.: 

- Rīgas festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkursam 
2019.-2021.gadam apstiprināti 50 projektu pieteikumi atbalstīti 
32 festivālu projekti;

- Kultūras projektu finansēšanas konkursā tika izskatīti 284 pro-
jektu pieteikumi, atbalstīti 147, no tiem pa nozarēm: mūzika 
- 44, deja - 10, teātris - 11, vizuālā māksla - 15, audiovizuālā 
māksla - 11, muzeju darbība - 5, grāmatniecība - 15, pilsētas 
kultūrvide - 8, starpdisciplinārie projekti - 28. Realizēti 143 
projekti;

- Kultūras pasākumu finansēšanas konkursā izvērtēti 295 pro-
jekti, atbalstīti 196;

- Tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursā izvēr-
tēti 190 projekti, atbalstīti 122 projekti, sekojošajās pasākumu 
sadaļās: Lieldienu pasākumi un koncerti - 12, LR Neatkarības 
atjaunošanas diena - 7, Mātes un Ģimenes diena - 6 , Starp-
tautiskā bērnu aizsardzības diena - 6, Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas pasākumi - 4, Ielīgošanas pasākumi - 5 , Līgo-
šana Rīgā - 2, Rīgas svētki 2019 - 16, Mūsdienu kultūras forums 
“Baltā nakts 2019” - 21, Lāčplēša dienas pasākumi - 9, LR prok-
lamēšanas 101.gadadienai veltīti koncerti un pasākumi - 7, Zie-
mas saulgriežu sarīkojumi, Adventa un Ziemassvētku koncerti/
pasākumi, Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi – 27.

Lai nodrošinātu daudzveidīgas festivāla programmas izveidošanu tika 
izsludināts projektu finansēšanas konkurss gaismas festivālam “Staro 
Rīga 2019”. Konkursā atbalstīti 17 projekti.
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U3.9. Īstenot aktīvu pašvaldības sadarbību kultūrvides attīstībai
3.9.1. Skolu u.c. pašvaldības telpu izmantošana 

arī kultūras vajadzībām
RD IKSD

(sadarbībā ar izpilddi-
rekcijām)

2017. – pastāvīgi Pašvaldības dibinātiem amatiermākslas kolektīviem, kuriem ne-
pietiek mēģinājumu telpas pašvaldības kultūras centros, mēģi-
nājumu telpas tiek nodrošinātas pašvaldības izglītības iestādēs. 

Dažādu kultūras aktivitāšu mēģinājumiem, izrādēm, koncertiem, 
izstādēm un citiem pasākumiem pieejamas NVO nama telpas.

Pašvaldības dibinātiem amatiermākslas kolektīviem, kuriem nepietiek 
mēģinājumu telpas pašvaldības kultūras centros, mēģinājumu telpas 
tiek nodrošinātas pašvaldības izglītības iestādēs. 2019.gadā noslēgts 
līgums par VEF Kultūras pils kolektīvu darbību RD Finanšu departa-
menta telpās Brīvības gatvē 266. 

Dažādu kultūras aktivitāšu mēģinājumiem, izrādēm, koncertiem, izstā-
dēm un citiem pasākumiem pieejamas NVO nama telpas.

AI Pastāvīgi dažāda veida pasākumiem (izpilddirekcijas telpas, Krā-
sotāju ielas 12 ‘’KOKA Rīga’’ telpas).

Pastāvīgi dažāda veida pasākumiem (izpilddirekcijas telpas, Krāsotāju 
ielas 12 ‘’KOKA Rīga’’ telpas)

PI Pārdaugavas svētki - ikgadējs Arkādijas parkā, Uzvaras parka ak-
tīvās atpūtas zonā, pie Māras dīķa, Katoļu ģimnāzijas telpās un 
pagalmā.

Pārdaugavas izpilddirekcijas un Ojāra Vācieša fonda ikgadējs jau-
niešu literārās jaunrades konkurss Ojāra Vācieša muzejā.

Pārdaugavas svētki-ikgadējs pasākums Arkādijas parkā, Uzvaras 
parkā, Aktīvās atpūtas zonā, pie Māras dīķa, Katoļu ģimnāzijas telpās. 
Regulāras izstādes Izpilddirekcijas telpās. Zilā karoga aktivitātēm 
veltīti pasākumi, bērnu un jauniešu zīmējumu konkursa atklāšana, 
Nevalstisko organizāciju informatīva izstāde.

ZI ZI telpās organizētas 10 mākslas un foto darbu izstādes un tikša-
nās ar māksliniekiem.

Juglas filiālbibliotēkā organizētas 3 tikšanās ar ar ievērojamām 
personībām (I.Briķi, A.Kantāni-Ziedoni, A.Adermani). 

ZI telpās organizētas 11 mākslas un foto darbu izstādes un tikšanās 
ar māksliniekiem. 

RCB Juglas filiālbibliotēkā organizētas 2 tikšanās ar ievērojamām per-
sonībām (D.Priedi un R.Melnaci).

3.9.2. Sadarbības īstenošana ar valsts kultūras 
institūcijām kultūras pakalpojumu pie-
ejamībai

RD IKSD 2017. – pastāvīgi Turpinājās veiksmīga sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Vi-
des objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš 2018” konceptuālā 
ideja un projektu izstrādes un realizēšanas tehniskā specifikācija 
tika iekļauta LMA mācību procesā – izvēles studiju kursā “Radošo 
projektu darbnīca”, kas pieejama visu nodaļu bakalaura un maģis-
tra programmu studentiem. Studentu uzdevums bija radīt pilnīgi 
jaunu pilsētvides objektu projektus. Mācību process rezultējās ar 
studentu māksliniecisko ideju metu konkursu, kurā realizēšanai 
pilsētvidē tika atlasīti 6 projekti.

Kā vienu no nozīmīgāko sadarbību var minēt LR Kultūras minis-
triju dažādu projektu īstenošanā, t.sk. Latvija valsts simtgades 
programmas projektus, XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkus u.c.

Notikusi valsts un pilsētas nozīmes pasākumu koordinēšana, saska-
ņošana un organizēšana sadarbībā ar pašvaldības un valsts institū-
cijām, t.sk. Rīgas pilsētas izpilddirekcijām, pašvaldības atbildīgajām 
institūcijām un dienestiem, valsts un pašvaldības policiju, LR Saeimas 
Protokola nodaļu, LV Prezidenta kanceleju, LR Kultūras ministriju, LR 
Aizsardzības ministriju, NBS u.c
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3.9.3. Sadarbības īstenošana pieminekļu uztu-
rēšanas un attīstības jomā

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra”

2017. – pastāvīgi Sadarbība ar: 

- LR Kultūras ministriju un LR Aizsardzības ministriju.

- pašvaldības institūcijām Rīgā un citās Latvijas pilsētās.

- Sanktpēterburgas, Viļņas, Tallinas un Maskavas pašvaldī-
bām u.c. 

- Publisko pasākumu uzraudzība pie Brīvības pieminekļa.

Sadarbība ar: 

- LR Kultūras ministriju un LR Aizsardzības ministriju.

- pašvaldības institūcijām Rīgā un citās Latvijas pilsētās.

- Sanktpēterburgas, Viļņas, Tallinas un Maskavas pašvaldībām 
u.c. 

- Publisko pasākumu uzraudzība pie Brīvības pieminekļa un Rī-
gas Brāļu kapos.

Būvvalde Būvvaldes pārstāve darbojas RD Pieminekļu padomes sastāvā - 
regulāri piedalās Pieminekļu padomes sēdēs, kā arī pieminekļu 
maketēšanas procesā dabā. 

Pēc Pieminekļu padomes pozitīva atzinuma saņemšanas Būvval-
de izskata un saskaņo pieminekļa, tēlniecības dekoratīvā veidoju-
ma, piemiņas zīmes vai vides mākslas objekta uzstādīšanas pro-
jektu. Ja objekts plānots RVC, tā aizsardzības zonā vai citā valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautā objektā, 
Būvvalde jautājumu virza izskatīšanai arī RVC saglabāšanas un 
attīstības padomē un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības in-
spekcijā.

Būvvalde konsultē interesentus par procedūru, kādā kārtībā risi-
nāmi jautājumi par pieminekļu vai vides mākslas objektu uzstā-
dīšanu Rīgā.

Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvji darbojas RD Pieminekļu padomes 
sastāvā - regulāri piedalās Pieminekļu padomes sēdēs, kā arī piemi-
nekļu maketēšanas procesā dabā.

Pēc Pieminekļu padomes pozitīva atzinuma saņemšanas Būvvalde 
izskata un saskaņo pieminekļa, tēlniecības dekoratīvā veidojuma, 
piemiņas zīmes vai vides mākslas objekta uzstādīšanas projektu. Ja 
objekts plānots Rīgas vēsturiskajā centrā, tā aizsardzības zonā vai citā 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautā objektā, 
Būvvalde jautājumu virza izskatīšanai arī Rīgas vēsturiskā centra sa-
glabāšanas un attīstības padomē un Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvalde. 

Būvvalde konsultē interesentus par procedūru, kādā kārtībā risināmi 
jautājumi par pieminekļu vai vides mākslas objektu uzstādīšanu Rīgā.

RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm

U4.1. Veicināt nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības darbībā (t.sk. brīvprātīgā darbā)
4.1.1. Atbalsta sniegšana pilsoniskās sabied-

rības aktivitātēm, kas stiprina sadarbību 
un savstarpēju sapratni starp dažādām 
paaudzēm, etniskajām un interešu gru-
pām, teritorijām, īpaši sabiedriski neaktī-
vo iedzīvotāju iesaistīšana, t.sk. brīvprātī-
gā darba aktivitātes, kopienu attīstība un 
līdzdalība politikas veidošanā

RD IKSD Pastāvīgi Tiek turpināta projektu konkursu organizēšana gan NVO, gan RD 
pakļautības iestādēm, sabiedrības integrācijas, brīvprātīgā darba, 
kā arī konkurss apkaimju iniciatīvu atbalstam. 

Kopumā 2018.gadā atbalstīta 78 projektu īstenošana. No tiem 
6 projekti atbalstīti konkursa ietvaros RD IKSD un RD LD padotībā 
esošo iestāžu brīvprātīgā darba programmu finansiāla atbalsta 
saņemšanai.

Nodrošināta NVO nama darbība, sniedzot iespējas izmantot tel-
pas un aprīkojumu NVO informatīviem, kultūras un izglītojošajiem 
pasākumiem vairāk kā 225 NVO, kā arī administratīvajam darbam. 
NVO namā tiek organizētas informatīvas un izglītojošas aktivitā-
tes, kā arī sniegtas konsultācijas NVO kapacitātes stiprināšanai. To 
apmeklējuši 39 tūkstoši rīdzinieku. Izdoti 11 ikmēneša elektronis-
kie izdevumi “NVO nama ziņas”. Izveidota informācijas apmaiņas 
datu bāze (vairāk kā 1000 adresēm).

NVO nams 2018.gadā noorganizēja 48 pasākumus, t.sk. 40  infor-
matīvi izglītojošus seminārus NVO aktuālajos jautājumos, 4 NVO 
tīklošanās pasākumus, 2 NVO pieredzes apmaiņas pasākumus, kā 
arī 9 izstādes, t.sk. NVO veidoto izstādi Latvijas 100-gadei. Namā 
notikušajos biedrību organizētajās aktivitātēs kopā bijuši 38 926 
cilvēki. NVO nama organizētajos pasākumos kopā ir bijuši 654 ap-
meklētāji.

Tiek turpināta projektu konkursu organizēšana gan NVO, gan RD pak-
ļautības iestādēm, sabiedrības integrācijas, brīvprātīgā darba, kā arī 
konkurss apkaimju iniciatīvu atbalstam. Kopumā 2019.gadā atbalstīta 
71 projekta īstenošana. No tiem 3 projekti atbalstīti konkursa ietvaros 
RD IKSD un RD LD padotībā esošo iestāžu brīvprātīgā darba program-
mu finansiāla atbalsta saņemšanai.

Nodrošināta NVO nama darbība, sniedzot iespējas izmantot telpas 
un aprīkojumu NVO informatīviem, kultūras un izglītojošajiem pasā-
kumiem 254 NVO, kā arī administratīvajam darbam. NVO namā tiek 
organizētas informatīvas un izglītojošas aktivitātes, kā arī sniegtas 
konsultācijas NVO kapacitātes stiprināšanai. To apmeklējuši 40 600 
rīdzinieku. Izdoti 11 ikmēneša elektroniskie izdevumi “NVO nama zi-
ņas”. Izveidota informācijas apmaiņas datu bāze (vairāk nekā 1 000 
adresēm). 

NVO nams 2019.gadā noorganizēja 59 pasākumus, t.sk. 39 informatīvi 
izglītojošus seminārus NVO aktuālajos jautājumos, 7 NVO tīklošanās 
pasākumus un pieredzes apmaiņas pasākumus, 2 konsultāciju dienas, 
kā arī 11 izstādes, t.sk. NVO veidoto ceļojošo izstādi Latvijas 100-gadei. 

NVO namā notikušajās biedrību organizētajās aktivitātēs kopā bijuši 
39 700 cilvēki. NVO nama organizētajos pasākumos kopā ir bijuši 705 
apmeklētāji. 
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Vidēji gada laikā sniegtas 700 konsultācijas NVO pārstāvjiem un 
nama apmeklētājiem.

2016.gadā uzsāktā projektu konkursa skolēniem “Saliedēti dažā-
dībā” ietvaros, 2018.gadā skolēnu komandas īstenoja 3 projektu 
idejas.

Nodrošināta līdzdalība Vislatvijas akcijā “Gada brīvprātīgais” un 
Rīgas brīvprātīgo godināšanas pasākums.

2018. gadā tika organizēti 3 mazie iedzīvotāju forumi, lai veicinātu 
iedzīvotāju līdzdalību savās apkaimēs un pilsētā kopumā.

Vidēji gada laikā sniegtas 700 konsultācijas NVO pārstāvjiem un nama 
apmeklētājiem. 

Nodrošināta līdzdalība Vislatvijas akcijā “Gada brīvprātīgais” un Rīgas 
brīvprātīgo godināšanas pasākums. 

2019.gadā notikuši 6 mazie iedzīvotāju forumi, lai veicinātu iedzīvotāju 
līdzdalību savās apkaimēs un pilsētā kopumā.

RD LD Aktivitātes ietvaros veiktas šādas darbības:

•	 notikušas 4 nometnes līdzatkarīgām personām;

•	 notikušas 39 nometnes/pārgājieni bērniem un jauniešiem no 
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm veicinot šo personu 
psiholoģisko veselību;

•	 nodrošināta senioru zvanu centra darbība. Senioru zvanu cen-
trā katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 14:00 darbojas viens 
līdz trīs brīvprātīgie seniori (zvanu centrā kopā nodarbināti ap-
tuveni 30 seniori), atbildot uz citu senioru zvaniem un sniedzot 
konsultācijas par dažādām aktualitātēm, kas notiek Rīgas pil-
sētas pašvaldībā, vai vienkārši uzklausot tos un palīdzot atrast 
domubiedrus. 2018.gadā saņemti 596 zvani. 

Aktivitātes ietvaros veiktas šādas darbības:

•	 notikušas 4 nometnes līdzatkarīgām personām. 
•	 notikušas 40 nometnes/pārgājieni bērniem un jauniešiem no 

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm veicinot šo personu 
psiholoģisko veselību.

•	 nodrošināta senioru zvanu centra darbība. Senioru zvanu centrā 
katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 14:00 darbojas viens līdz 
trīs brīvprātīgie seniori (zvanu centrā kopā nodarbināti aptuveni 
30 seniori), atbildot uz citu senioru zvaniem un sniedzot konsul-
tācijas par dažādām aktualitātēm, kas notiek Rīgas pilsētas paš-
valdībā, vai vienkārši uzklausot tos un palīdzot atrast domubied-
rus. 2019.gadā saņemti 435 zvani. 

U4.2. Veicināt sabiedrības integrācijas procesu, t.sk. attīstīt starpkultūru dialogu un veicināt iecietību
4.2.1. Saistošas latviešu valodas mācīšanas no-

drošināšana
RD IKSD Pastāvīgi Tika turpināta projektu konkursa “Latviešu valodas apguves 

kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem 
2016.-2018.gadam” ietvaros atbalstīto projektu īstenošana. Tika 
īstenoti 8 projekti. Kursus pabeidza 1 217 kursanti. Papildus tam 
tika nodrošināti latviešu valodas kursi pašvaldības pedagogiem, 
kuri īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu, apmācīti 195 
kursanti.

Tika uzsākta projektu konkursa “Latviešu valodas apguves kursu or-
ganizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem 2019.-2021.ga-
dam” ietvaros 7 atbalstīto projektu īstenošana. Kursus uzsāka 1 213 
kursanti, bet pabeidza 953 kursanti.

4.2.2. Izglītojošu, attīstošu un radošu pasāku-
mu rīkošana, kuros piedalās dažādas sa-
biedrības grupas. Informatīvie pasākumi 
diskriminācijas novēršanas un interešu 
aizstāvības jomā

RD IKSD Pastāvīgi Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā biedrību, 
nodibinājumu un reliģisku organizāciju un RD padotībā esošo ies-
tāžu sabiedrības integrācijas projektu finansiāla atbalsta saņem-
šanai iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novērša-
nas jomā - pavisam kopā atbalstīti 11 projekti.

Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā biedrību, 
nodibinājumu un reliģisku organizāciju un RD padotībā esošo iestā-
žu sabiedrības integrācijas projektu finansiāla atbalsta saņemšanai 
iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā 
kopā atbalstīti 12 projekti.

U4.3. Organizēt skaidrojošas, informatīvas un atbalsta aktivitātes jauniebraucējiem
4.3.1. Atbalsta un informēšanas pasākumu 

organizēšana jauniebraucēju iekļau-
šanai Latvijas sabiedrībā, t.sk. atbal-
sta pasākumi jauniebraucēju bērnu 
iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs. 
Pasākumu organizēšana, kas sniedz Rīgas 
iedzīvotājiem informāciju par jaunie-
braucējiem un kultūras dažādību

RD IKSD Pastāvīgi Noslēdzās projekts “Uzņemošās pilsētas” (Arrival cities), tika iz-
strādāts vietējais rīcības plāns par jauniebraucēju integrāciju 
Rīgā.

Izstrādāti 4 projektu pieteikumi migrācijas un remigrācijas jomā, no 
kuriem 2 ir atbalstīti – “Eiropas Integrācijas pakts” (EPI) un “Remig-
rācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”. To īstenošana sāksies 
2020.gadā.
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U4.4. Nodrošināt sociālo iekļaušanu dažādām sabiedrības grupām
4.4.1. Dažādu sociālo grupu sociālās iekļauša-

nas veicināšana un jaunu prasmju apgū-
šana un attīstīšana, izglītošana veselības 
veicināšanas un slimību profilakses jau-
tājumos

RD IKSD Pastāvīgi Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā biedrību, 
nodibinājumu un reliģisku organizāciju un RD padotībā esošo ies-
tāžu sabiedrības integrācijas projektu finansiāla atbalsta saņem-
šanai sociālās integrācijas veicināšanas nodrošināšanas jomā - 
pavisam kopā atbalstīti 18 projekti.

Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā biedrību, no-
dibinājumu un reliģisku organizāciju un RD padotībā esošo iestāžu 
sabiedrības integrācijas projektu finansiāla atbalsta saņemšanai so-
ciālās integrācijas veicināšanas nodrošināšanas jomā kopā atbalstīti 
17 projekti.

RD LD Notikušas 4 radošās darbnīcas un 2 lekcijas vecāka gadagājuma 
cilvēku psihoemocionālās veselības veicināšanai.

Notikusi 1 nometne (izdzīvošanas nometne) zēniem no RP Bērnu 
un jauniešu centra.

Notikusi 1 nometne bērniem un jauniešiem no RP Bērnu un jau-
niešu centra. 

Notikusi 1 nometne bērniem ar invaliditāti un viņu pavadoņiem.

Notikuši 2 publiskie pasākumi vecāka gadagājuma cilvēkiem viņu psi-
hoemocionālās veselības veicināšanai “Diena labām domām”. 

Notikusi 1 nometne (izdzīvošanas nometne) zēniem no RP Bērnu un 
jauniešu centra. 

Notikušas 3 nometnes bērniem un jauniešiem no RP Bērnu un jau-
niešu centra. 

Notikušas 5 nometnes bērniem ar invaliditāti un viņu pavadoņiem.

U4.5. Atbalstīt ģimenes un ģimenes vērtības
4.5.1. Izglītojošu pasākumu nodrošināšana ve-

cākiem dažādu dzīves prasmju apgūšanai 
un ģimenes funkcionalitātes uzlabošanai

RD LD 2017.-2019. Īstenota apmācību programma vecākiem mīlestības pedagoģijā 
“Mīlestības terapija manam bērnam un man” (3  grupas, 
30 nodarbības).

Notikušas nodarbības (vecāku sapulces) izglītības iestādēs pirms-
skolas un 1.-4.klašu audzēkņu vecākiem par bērnu psihoemocio-
nālo attīstību un drošas, atbalstošas vides veidošanas veicināša-
nu bērnu attīstībai (notikušas 130 vecāku sapulces).

Novadītas 5 vecāku grupas (55 nodarbības) programmas “Bērna 
emocionālā audzināšana” ietvaros (izņemot RSD klientus).

Notikušas nodarbības topošajiem vecākiem “Pāru attiecību stip-
rināšana, sekmējot tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un audzinā-
šanā, veicinot veselīgu ģimeņu ilgtspēju un bērnu emocionālo 
veselību”.

Notikušas 53 mediācijas konsultācijas RSD klientiem, kuriem ir 
RSD nosūtījums. 

Novadītas 23 vecāku sapulces “Jauno tehnoloģiju iespējas teorijā 
un praksē” par bērnu drošību izmantojot jaunās tehnoloģijas.

Novadītas 47 vecāku sapulces “Ģimenes attiecību stiprināšana” 
izglītības iestādēs 1.-9.klašu skolēnu vecākiem par vecumposmu 
attīstības, attīstības krīzes un atkarību jautājumiem.

Notikušas nodarbības vecākiem par pirmās palīdzības sniegšanu 
bērniem, 8 nodarbības PII (skat. arī 6.2.2.punktu).

Sagatavots raksts publicēšanai mājas lapā www.veseligsridzinieks.
lv par veselīgu uzturu sievietēm bērna zīdīšanas laikā. 

Sagatavots raksts publicēšanai mājas lapā www.veseligsridzinieks.
lv vecākiem par bērnu drošību internetā. 

•	 notikušas 57 vingrošanas nodarbības jaunajiem vecākiem ar 
mazuli;

•	 notikušas 689 zīdīšanas apmācības;

•	 notikušas 546 vingrošanas nodarbības grūtniecēm.

Īstenota apmācību programma vecākiem mīlestības pedagoģijā 
“Mīlestības terapija manam bērnam un man” (23 nodarbības). 

Notikušas nodarbības (vecāku sapulces) izglītības iestādēs pirms-
skolas un 1.-4.klašu audzēkņu vecākiem par bērnu psihoemocionālo 
attīstību un drošas, atbalstošas vides veidošanas veicināšanu bērnu 
attīstībai (notikušas 111 vecāku sapulces). 

Notikušas 23 nodarbības topošajiem vecākiem “Pāru attiecību stipri-
nāšana, sekmējot tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un audzināšanā, 
veicinot veselīgu ģimeņu ilgtspēju un bērnu emocionālo veselību”. 

Īstenota izdevuma “Mūsu Bērns” maketa aktualizēšana, iespieddarbu 
veikšana un piegāde (9 600 eksemplāri), lai nodrošinātu jauno vecāku 
informēšanu par bērna aprūpi un veselību ietekmējošiem faktoriem 
un to profilaksi. 

Izdots izglītojošs materiāls pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem – te-
rapeitisko stāstu grāmata darbam ar vecākiem. 

Nodrošināta nodarbību vadīšana pāriem par savstarpējo attiecību 
stiprināšanu (kopā 8 nodarbības). 

Nodrošinātas 5 izglītojošas atbalsta Novadītas 25 vecāku sapulces 
“Jauno tehnoloģiju iespējas teorijā un praksē” par bērnu drošību iz-
mantojot jaunās tehnoloģijas. 

Novadītas 22 vecāku sapulces izglītības iestādēs par veselības veici-
nāšanas tēmām, tai skaitā par atkarību profilaksi. 

Notikušas 10 nodarbības Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ve-
cākiem par pirmās palīdzības sniegšanu bērniem. 

Sagatavoti raksti publicēšanai mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv un 
informēta sabiedrība par ar ģimenes veselību saistītām tēmām. 

Notikušas 273 vingrošanas nodarbības jaunajiem vecākiem ar mazuli. 

Notikušas 1150 zīdīšanas apmācības. 

Notikušas 552 vingrošanas nodarbības grūtniecēm.

Notikušas 44 veselības veicināšanas nodarbības ģimenēm ar bērniem.

Notikušas 100 hendlinga nodarbības. 

http://www.veseligsridzinieks.lv
http://www.veseligsridzinieks.lv
http://www.veseligsridzinieks.lv
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Izstrādātas un mājas lapā ievietotas info lapas par zīdaiņu drošību: 
Mazuļa gulta, Mazuļa apģērbs, Mazulis un mājdzīvnieki, Rotaļlietu iz-
vēle, Bērna istaba, Ar mazuli ceļā, Jaundzimušā un zīdaiņa vannošana, 
5 drošības baušļi. 

Kopā ar portālu riga.lv izstrādāts videoseriāls par jaundzimušo un zī-
daiņu drošību; materiāls izvietots portālā riga.lv un Dzemdību nama 
Facebook profilā.

4.5.2. Jauniešu neformālā izglītošana ģimenes 
vērtību stiprināšanai un dzīves prasmju 
apguvei

RD LD

(sadarbībā ar RD IKSD; 
RD LD un RD IKSD pado-
tībā esošajām iestādēm; 

NVO)

2017.-2019. Novadītas lekcijas skolu jauniešiem (7.-9.kl. un 10.-12.kl. vecuma 
grupās) dzīves prasmju un izpratnes veicināšanai par savstarpējo 
attiecību veidošanu un ģimenes vērtību stiprināšanu, 100 lekcijās 
piedalījušies 1 923 skolēnu.

Novadīti 373 izglītojoši pasākumi, t.sk. interaktīvas nodarbības, 
diskusijas izglītības iestādēs, kurās piedalījās 5 559 bērnu un jau-
niešu.

Apmācības veselības veicināšanā “Vienaudzis – vienaudzim”. Pie-
dalījās 35 jaunieši, notikušas 30 nodarbības. Apmācību beigās 
jaunieši devās apmācību izbraukuma nometnē, kurā pilnveidoja 
savas līderu prasmes.

Izveidots video mācību materiāls 8.-10. klašu skolēniem “Pusau-
dzis – mūsdienās”. Video mācību materiālā tiek atspoguļoti dažādi 
dzīves notikumi, virzieni, kas palīdz veidot diskusiju ar jauniešiem 
par izvirzītiem mērķiem, vērtībām, grūtību pārvarēšanu, sasnie-
gumiem.

Notikušas 39 Interaktīvas forumteātra nodarbības bērnu un jau-
niešu garīgās veselības veicināšanai, samazinot mobinga izplatī-
bu.

Notikusi 31 nodarbība vispārizglītojošo skolu vecāko klašu un pro-
fesionālās izglītības iestāžu skolēniem.

Novadītas apmācības veselības veicināšanā “Vienaudzis – vienau-
dzim”, apmācīti 37 vienaudži – izglītotāji. Apmācību beigās jaunieši 
devās apmācību izbraukuma nometnē, kurā pilnveidoja savas līderu 
prasmes. 

Novadītas lekcijas skolu jauniešiem (7.-9.kl. un 10.-12.kl. vecuma gru-
pās) dzīves prasmju un izpratnes veicināšanai par savstarpējo attiecī-
bu veidošanu un ģimenes vērtību stiprināšanu, 100 lekcijas.

Notikusi 331 Interaktīva forumteātra nodarbība bērnu un jauniešu ga-
rīgās veselības veicināšanai, samazinot mobinga izplatību.

Notikušas 50 nodarbības vispārizglītojošo skolu vecāko klašu un pro-
fesionālās izglītības iestāžu skolēniem par motivāciju, mērķu sasnieg-
šanu. 

Notikušas 360 nodarbības jauniešiem peldētapmācībā.

Novadītas 93 apmācības BJC un personām ar garīga rakstura trauc. par 
personīgo higiēnu/reproduktīvo veselību.

RD IKSD 2018.gadā jauniešu neformālās izglītošanas vērtību stiprināšana 
iekļāvās vairākos Latvijas valsts simtgades projektos, piemēram:

•	 festivālā skolēniem “No pagātnes uz nākotni: Rīgas skola, sko-
lotāji un skolēni 100 gados un turpmāk”, kur piedalījās Rīgas 
vispārējo izglītības iestāžu – sākumskolu, pamatskolu un vidus-
skolu skolēni ar mērķi stiprināt piederību savai klasei, skolai 
un pilsētai, izzinot savas skolas vēsturi vai veidojot nākotnes 
skolas redzējumu;

•	 starpdisciplināra mākslas izstādē “CILME/audums kā koncep-
cija un materiāls Latvijas identitātē” un šī projekta programmā 
tika iekļautas arī izglītojošas lekcijas, radošās darbnīcas bēr-
niem;

•	 jauniešu iniciatīvas projektā “Izglītības iestāžu teritoriju apza-
ļumošana”, kura mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu, viņu 
vecāku, pedagogu un skolēnu pašpārvaldes līdzdalību savas 
izglītības iestādes teritorijas apzaļumošanā un piederības sa-
jūtas radīšanā savai skolai, pilsētai un valstij;

•	 jaunrades projektā grāmatas veidošanai “Mūsdienu latviešu 
tautasdziesmas”. Projekts aicināja Rīgas bērnus un jauniešus 
iesaistīties laikmetīgas dzejas sacerēšanā, darbus veidojot lat-
viešu tautasdziesmu formā un stilistikā, pierādot, ka latviešu 
tautasdziesmu forma un stilistika nav tikai vēsturiska vērtība, 
bet var kalpot arī kā jaunrades izpausme mūsdienās; 

•	 u.c.

Ar RD IKSD atbalstu biedrība “Dzīves kvalitātes studija “FunA”” or-
ganizēja jauniešu kapacitātes stiprināšanas projektu “Up!”. Projekta 
ietvaros jauniešiem iespēja realizēt savas idejas, pilnveidojot dzīvei 
noderīgas prasmes, piedalies un gūt pieredzi uzņēmējdarbības, soci-
ālā darba, režijas un citās jomās. 

Tika atbalstīts biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” aicinājums Rīgas 
jauniešus vecumā no 15 līdz 30 gadiem pieteikt savu dalību projektā 
“VIENA DZĪVĪBA”. Pēc projekta noslēguma jaunieši turpmāk var dar-
boties Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnē kā brīvprātīgie vienaudžu iz-
glītotāji, mācot bērniem un citiem jauniešiem pirmo palīdzību kā arī 
asistēt un kopā ar profesionāļiem sniegt pirmo palīdzību publiskos 
pasākumos, piemēram, Dziesmu un deju svētkos, mūzikas festivāli u.c. 

Gandrīz 300 skauti un gaidas no visas Latvijas tikās nometnē “Rudens 
cerība 2019” ar mērķi mācīties rūpēties par sevi, savu ģimeni un sa-
biedrību kopumā, kā arī gūt izprati par to, kas notiek ar valsti krīzes 
apstākļos. No Rīgas nometne ir Rīgas 155.skautu vienības organizēta, 
kura notika 22 reizi un tajā piedalījās vienības no Rīgas (Centra, Miera 
ielas, Imantas, Teikas, Ķengaraga, Pārdaugavas apkaimēm). Nometne 
tika veidota ar Nacionālo bruņoto spēku, Aizsardzības ministrijas, 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienesta u.c. atbalstu.
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4.5.3. Ikgadējo PVO dienu pasākumu organi-
zēšana, attīstot organizāciju un dažādu 
sabiedrisko veidojumu partnerības prin-
cipu

RD LD 2017. – pastāvīgi RD LD piedalījās fonda “Mammām un Tētiem” organizētajā pa-
sākumā “Tēva diena”, kuras laikā ikviens rīdzinieks tika aicināts 
veselīgi pavingrot, izmērīt savu asinsspiedienu un saņemt kon-
sultācijas par veselīgu dzīvesveidu un noteikt savu cukura un 
holesterīna līmeni asinīs. Pasaules Tuberkulozes dienas ietvaros 
organizēts pasākums – Rīgas iedzīvotāju informēšana par tuber-
kulozes slimības izplatību un profilakses iespējām.

RD LD piedalījās bērnu un jauniešu svētku pasākumā “Nāc un 
piedalies” ar veselību veicinošu tēmu “Ģimene – drošības saliņa”.

RDLD sadarbībā ar projektu “Mēs par veselīgu Rīgu! – daudzveidīgi 
un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” 
organizēja “Tēvu dienu”, kuras ietvaros ikviens rīdzinieks tika aicināts 
veselīgi pavingrot, izmērīt savu asinsspiedienu un saņemt konsultā-
cijas par veselīgu dzīvesveidu un noteikt savu cukura un holesterīna 
līmeni asinīs. 

RD LD piedalījās bērnu un jauniešu svētku pasākumā “Nāc un pieda-
lies” ar veselību veicinošu tēmu “Ģimene – drošības saliņa”. 

Pasaules HIV dienas (1.decembris) ietvaros nodrošināta iespēja un 
informācijas izplatīšana sabiedrībā par iespējām veikt HIV ekspres-
testus t.sk. 3 Latvijas Sarkanā Krusta istabās

RD IKSD 2018.gadā kultūras pasākumu ietvaros realizēti 49 projekti tieši 
bērnu mērķauditorijai. Kultūras pasākumi bērniem notika gan 
tradicionālo kultūras pasākumu ietvaros – Lieldienu laikā, Mātes 
dienā, Starptautiskajā ģimenes dienā, Starptautiskajā bērnu 
aizsardzības dienā, gan Rīgas svētkos, kur ģimenes ar bērniem ir 
galvenā svētku pasākumu mērķauditorija. Arī festivāli “Staro Rīga” 
un “Ziemassvētku egļu ceļš” piesaista visplašāko auditoriju, t.sk. 
ģimenes un bērnus.

Notikuši Rīgas Centrālās bibliotēkas projekti bērniem, piemēram, 
informatīvi izglītojošais projekts “Literārās pastaigas”; bērnu grā-
matu izdevumu attīstība Latvijā – izstādē “100 grāmatas bērniem” 
u.c. 

Īstenotas arī dažādas sporta aktivitātes, piemēram, skriešanas 
seriālos, nakts skrituļošanas pasākumā, velomaratonos, kur atbil-
stošas distances tika izveidotas tieši bērniem. 

RD LD projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros aicināja uz bezmak-
sas veselības veicināšanas nodarbībām ģimenes ar bērniem, kā arī uz 
dažādām lekcijām, par bērnu psihoemocionālo veselību un attīstību, 
traumatisma profilaksi un veselīgu uzturu, piemēram, “Biežāk sasto-
pamie psihoemocionālie traucējumi, to pazīmes un palīdzības snieg-
šanas iespējas’’, “Atkarību profilakse”, ”Virssvara kabinets bērniem, 
iekļaujot ģimeņu izglītošanu” u.c. 

RD IKSD organizēja un īstenoja dažādas sporta aktivitātes, piemēram, 
ģimenes sporta diena, pirmsskolu izglītības iestāžu sporta dienas, 
sporta diena Rīgas apkaimēs, skriešanas seriāli, nakts skrituļošanas 
pasākums, velomaratoni, kur atbilstošas distances tika izveidotas tieši 
bērniem. 2019.gadā kultūras iestādes organizēja dažādus pasākumus 
tieši bērnu mērķauditorijai. Kopā 106 pasākumus, kurus apmeklēja 
vairāk nekā 69 000 interesentus (t.sk. pieaugušie). 

Notikuši arī Rīgas Centrālās bibliotēkas projekti bērniem – kopā 649 
pasākumi, kurus apmeklēja vairāk nekā 11 600 dalībnieku.

4.5.4. Speciālistu asistētu vecāku atbalsta (paš-
palīdzības) grupu attīstīšana saistībā ar 
aktuāliem kopīgiem problēmjautājumiem 
vai citas informācijas apmaiņas iespējas 
vecākiem

RD LD

(sadarbībā ar RD IKSD; 
RD LD un RD IKSD pado-
tībā esošajām iestādēm; 

NVO)

2017.-2019. Novadītas 5 izglītojošas atbalsta grupas (20 nodarbības) vecā-
kiem, kuru bērni uzsāk mācības pirmajā klasē.

Īstenota apmācību programma divām vecāku grupām (16 
nodarbības) “Vecāku kompetences stiprināšana bērnu un 
pusaudžu audzināšanā” (izņemot RSD klientus).

Notikušas 6 atbalsta grupas (48 nodarbības) vecākiem, kuri bēr-
nus audzina vieni vai atsevišķi no otra vecāka – izglītojošas prog-
rammas “Atbalsta grupas “Resursi vecākiem, iespējas bērniem”” 
nodrošināšanas ietvaros nepilnām ģimenēm un papildus atbalsta 
grupas (4  nodarbības) konkrētu problēmsituāciju efektīvākai ri-
sināšanai vecākiem, kuri ir apguvuši iepriekšminēto programmu 
(izņemot RSD klientus).

Nodrošinātas 6 grupas (24 nodarbības) sniedzot psihoemocionālu at-
balstu un informāciju vecākiem, kuru bērni uzsāk mācības pirmajā 
klasē.

Īstenota apmācību programma divām vecāku grupām (16 nodarbības) 
“Vecāku kompetences stiprināšana bērnu un pusaudžu audzināšanā” 
(izņemot RSD klientus). 

Notikušas 5 atbalsta grupas (40 nodarbības) vecākiem, kuri bērnus 
audzina vieni vai atsevišķi no otra vecāka – izglītojošas programmas 
“Atbalsta grupas “Resursi vecākiem, iespējas bērniem””.

RD IKSD Turpinājās veiksmīga sadarbība ar valsts un pašvaldību institūciju 
speciālistiem saskaņā ar 2009.gadā noslēgto sadarbības līgumu 
starp RD IKSD, RD LD, Rīgas Bāriņtiesu un RPP. Līguma ietvaros 
speciālistu sadarbība ar institūcijām ir notikusi 11 464 reizes. 

RD IKSD speciālisti nodrošināja arī palīdzību 15 ģimenēm, kuras 
saņēma bezmaksas ģimenes terapiju saistībā ar bērna discipli-
nēšanu un nopietnām bērna uzvedības problēmām, krīzi ģimenē, 
bērna depresiju, kā arī adaptācijas grūtībām.

Sniegtas konsultācijas vecākiem par atbalsta pasākumu ieteikša-
nu bērniem ar speciālajām vajadzībām un viņu veiksmīgai iekļau-
šanai vispārizglītojošajās skolās.

Sadarbībā ar RD LD un SOS bērnu ciematu asociāciju tika noorga-
nizētas vecāku efektivitātes grupas, kurās vecāki mācās saskarsmi 
ar saviem bērniem.

Turpinājās sadarbība ar valsts un pašvaldību institūciju speciālistiem 
saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu starp RD IKSD, RD LD, Rīgas 
bāriņtiesu un RPP. Speciālistu sadarbība ar institūcijām ir notikusi 
11 145 reizes. Visaktīvākā sadarbība ir ar sociālo dienestu, valsts un 
pašvaldības policiju, kā arī ar bāriņtiesu. 

Sniegtas konsultācijas vecākiem par atbalsta pasākumu ieteikšanu 
bērniem ar speciālajām vajadzībām un viņu veiksmīgai iekļaušanai 
vispārizglītojošajās skolās. 

Noorganizētas 2 vecāku efektivitātes grupas, kurās piedalījās 36 ve-
cāki.
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4.5.5. PII pedagogu izglītošana darbam ar au-
dzēkņu vecākiem

RD LD

(sadarbībā ar RD IKSD 
un PII)

2017.-2019. 2018.gadā turpinājās līdzdalība Latvijas SOS Bērnu ciematu aso-
ciācijas un RD LD projektā “Rīgas ģimeņu atbalsta programma”, 
kurā iesaistītas 6 pirmsskolas izglītības iestādes un izstrādāja 
kompleksu preventīvu programmu “Bērnam drošs un draudzīgs 
bērnudārzs’’. Par pieteikto projektu “Bērnam drošs un draudzīgs 
bērnudārzs’’ sešas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 
tika novērtētas un ieguva sertifikātu.

Projekts “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” tiek veidots kā 
četru soļu programma. 2018.gadā programmā iesaistītas 40 Rīgas 
pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes.

Pamatojoties uz sadarbības līgumu starp RD IKSD, biedrību “Latvijas 
SOS Bērnu ciematu asociācija” un nodibinājumu “Centrs Dardedze” 
par kompleksas preventīvas programmas “Bērnam drošs un draudzīgs 
bērnudārzs” īstenošanu Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs 2019. gadā, pēc programmas “Bērnam drošs un draudzīgs 
bērnudārzs” apguves, saņēma sertifikātus 6 Rīgas pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādes. Projekta ietvaros iesaistītajām pirmsskolām 
nodibinājums “Centrs Dardedze” nodrošina supervīzijas un konsultē 
pirmsskolu darbinieku komandas par bērnu ar speciālām vajadzībām 
iekļaušanas iespējām grupas kolektīvā (attiecas arī uz aktivitāti 1.1.3.). 

175 pirmsskolu izglītības pedagogi pilnveidojuši profesionālo kom-
petenci kursos “Caurviju prasmju attīstīšana pirmsskolā”, kā arī 120 
pirmsskolas skolotāju palīgi izglītoti kursos par tēmu “Bērnu emocio-
nālā audzināšana”.

4.5.6. Lēmuma par daudzbērnu ģimeņu reģistra 
izveidi izstrāde

RD LD

(sadarbībā ar RD IKSD; 
RD FD; RD ITC; RD MVD; 

RD ĪD; RSD; Rīgas 
bāriņtiesu; RP SIA “Rīgas 

satiksme”)

2019.–2020. 01.05.2018. uzsākta Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu 
reģistra darbība. Ģimenes reģistrā var reģistrēties, gan izmantojot 
e-pakalpojumu, gan klātienē. Uz 31.12.2018. reģistrā bija reģistrētas 
3 723 ģimenes ar 16 374 personām, no tām 11 925 bērni.

Uz 31.12.2019. Reģistrā bija reģistrētas 4 543 ģimenes ar 20 014 perso-
nām, no tām 14 529 bērni. 

30.10.2019. tika veikti grozījumi Rīgas domes 23.05.2017. lēmumā Nr.5290 
“Par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru”, līdz ar 
to sākot no 01.01.2020. Reģistrs ir mainījis nosaukumu uz Rīgas pašval-
dības ģimeņu atbalsta reģistrs.

RD IKSD Saskaņā ar RD 23.05.2017. lēmumu Nr.5290 “Par Rīgas pilsētas paš-
valdības daudzbērnu ģimeņu reģistru” 01.05.2018. sadarbībā ar 
RD LD un RD ITC ir sekmīgi uzsākta daudzbērnu ģimeņu reģistra 
darbība, pilnveidojot un ieviešot atvieglojumus daudzbērnu ģime-
nēm izglītības jomā.

RD IKSD nodrošinot audzēkņiem atbrīvojumus no līdzfinansējuma 
maksas par interešu izglītības programmu un profesionālas ievirzes 
izglītības programmu apguvi Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības ies-
tādēs izmanto daudzbērnu reģistra datus.

ITC Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs (DĢR) tika 
izveidots noteiktajā termiņā.

Veikti papildinājumi saistībā ar RD 30.10.2019 lēmuma Nr.2674 grozī-
jumiem, kā arī papildināta funkcionalitāte, lai reģistrā varētu ievadīt 
bāriņtiesas pārraudzībā esošus bērnus, kas deklarēti ārpus Rīgas ad-
ministratīvās teritorijas.

RP SIA “Rīgas satiksme” No 01.05.2018. RP SIA “Rīgas satiksme” piešķir daudzbērnu ģimeņu 
vecākiem noteiktos atvieglojumus un atlaides tikai DĢR reģistrē-
tām personām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 

Pēc RD saistošajos noteikumos noteiktā pārejas perioda (6 mēne-
ši) tikai veikta personu, kurām piešķirts daudzbērnu ģimenes sta-
tuss, pārbaude, un personām, kuras nebija reģistrējušās DĢR, tika 
bloķēti e-taloni, tādā veidā anulējot iespēju nepamatoti izmantot 
braukšanas maksas atvieglojumus.

Daudzbērnu ģimeņu reģistrs darbojas, RP SIA “Rīgas satiksme” piešķir 
daudzbērnu ģimeņu vecākiem noteiktos atvieglojumus un atlaides 
tikai DĢR reģistrētām personām atbilstoši normatīvajos aktos noteik-
tajam.

RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas

U5.1. Veicināt sabiedrības izpratni par sportošanas pozitīvo ietekmi
5.1.1. Regulāri nodrošināta informācijas pie-

ejamība pašvaldības uzturētajos inter-
neta resursos un elektroniskajos saziņas 
līdzekļos

RD IKSD Pastāvīgi RD IKSD mājas lapā tiek ievietots sporta pasākumu mēneša plāns, 
kā arī preses relīzes par atbalstītajiem sporta pasākumiem.

RD IKSD mājas lapā tiek ievietots sporta pasākumu mēneša plāns, 
kurā ir iekļauti konkursu kārtībā līdzfinansētie pasākumi, kā arī preses 
relīzes par minēto sporta pasākumu norisi.

5.1.2. Pilsētas iedzīvotāju apmierinātības ar 
sporta pasākumu klāstu un kvalitāti mo-
nitorings

RD IKSD Pastāvīgi Tika veikta skriešanas seriāla “100 km Latvijas simtgadei” dalīb-
nieku aptaujas par šāda projekta turpināšanos 2019.gadā, kā arī 
skriešanas seriāla “Izskrien Rīgu” dalībnieku aptaujas, par pasā-
kuma norisi.

Izlases kārtībā atsevišķos posmos notika aptaujas par seriāla “Izskrien 
Rīgu” un “Rīgas tiltu skrējiens” dalībnieku priekšlikumiem pilnveidojot 
pasākumu norisi.



161

Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai 
periods

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

5.1.3. Informatīvo pasākumu un aktīva dzīves-
veida popularizēšanas akciju organizē-
šana

RD LD Pastāvīgi Notikusi Veselīga dzīves veida diena Centra sporta kvartālā un Rī-
gas Skolēnu pilī.

Notikusi veselības un sporta diena personām ar īpašām 
vajadzībām.

Notikusi Onkoloģijas profilakses diena. 

Notikušas 38 sporta dienas ģimenēm ar bērniem. 

Notikusi veselības un sporta diena personām ar īpašām vajadzībām.

Viena Onkoloģijas profilakses diena. Divas Veselīga dzīves veida die-
nas (Vecāķu pludmalē un Vērmanes dārzā).

RD IKSD 18 Rīgas apkaimēs notika bezmaksas vingrošanas nodarbības, da-
žādas lekcijas par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, kā arī aktivitātes 
dažādos publiskos pasākumos: Bolderājas svētkos, Beach Games 
Vecāķos, Rīgas sporta nakts, We run Riga u.c.

Turpinājās sporta aktivitātes Rīgas apkaimēs, kuru ietvaros tika popu-
larizētS veselīgs dzīvesveids un sportisko aktivitāšu nepieciešamībā 
ikviena rīdzinieka ikdienā

U5.2. Nostiprināt Rīgā izveidojušās sporta tradīcijas (t.sk. sporta pasākumu rīkošanā)
5.2.1. Sacensību plānošana, saglabājot sacen-

sību un sporta veidu pēctecību atbilstoši 
mērķauditorijas interesēm

RD IKSD Pastāvīgi Sacensību kalendārā plānotās sacensības: seriāls “Izskrien Rīgu“, 
“Lāčplēšu kross”, Rīgas rogaininga pavasara un rudens skrējieni, 
Tautas skrituļojumi, Rīgas velomaratons notika saskaņā ar kalen-
dāro plānu. Minētās sacensības ir pieejamas dažādas sagatavotī-
bas un dažādu vecuma grupu pilsētas iedzīvotājam.

Sacensību kalendārā plānotās sacensības - seriāls “Izskrien Rīgu“, 
”Rīgas tiltu skrējiens”, “Lāčplēšu kross”, Rīgas rogaininga pavasara un 
rudens skrējieni, Tautas skrituļojumi, Rīgas velomaratons - notika sa-
skaņā ar kalendāro plānu. Minētās sacensības ir pieejamas dažādas 
sagatavotības un dažādu vecuma grupu pilsētas iedzīvotājam.

5.2.2. Sadarbības nodrošināšana sporta jomā 
ar Rīgas sadraudzības pilsētām

RD IKSD

(sadarbībā ar RD ĀP)

Pastāvīgi Delegāciju apmaiņa notika vieglatlētikā ar Minsku (Baltkrievija), 
boksā ar Pori (Somija), sporta dejās ar Maskavu (Krievija).

Delegāciju apmaiņa ar Minsku (Baltkrievija), Pori (somija), Olburgu 
(Dānija).

5.2.3. Pašvaldības darbinieku komandu līdzda-
lība dažādos sporta pasākumos

RD IKSD

(sadarbībā ar RD SAN)

Pastāvīgi Pašvaldības darbinieku komandas piedalījās Lattelekom Rīgas 
maratonā, Rīgas velomaratonā un Vienības braucienā.

Pašvaldības darbinieku komandas piedalījās Lattelekom Rīgas mara-
tonā, Rīgas velomaratonā un Vienības braucienā.

5.2.4. Sekmēt izglītības iestāžu sporta tradīciju 
saglabāšanu un turpmāko attīstību

RD IKSD Pastāvīgi Nozīmīgs darbs ir ieguldīts, organizējot skolu un starpskolu sporta 
aktivitātes, sadarbībā ar skolas sporta organizatoriem.

Vispārizglītojošās skolās tika organizētas dažādas olimpiskās die-
nas (nedēļas), kurās iesaistījās vairāk nekā 108400 izglītojamo, kā 
arī dažādos sporta veidos (futbolā, volejbolā, basketbolā, florbolā, 
šahā, dambretē u.c.) organizētas sacensības un tajās piedalījās 
vairāk nekā 94 300 dalībnieku. Savukārt starpskolu sacensību 
spartakiādes notika mācību gada ietvaros 11 sporta veidos, četrās 
vecuma grupās, zēniem un meitenēm atsevišķi sešos Rīgas rajo-
nos/priekšpilsētās un Rīgas pilsētas finālsacensības, kur rezultātā 
tika noteiktas Rīgas sportiskākās skolas. Tika noorganizēts turnīrs 
VEF Rīgas skolu superlīga (29 zēnu un 11 meiteņu komandas), kā 
arī divi vienas dienas lielie starpskolu pasākumi – Rīgas 21. sko-
lēnu spēles ar 1350 dalībniekiem un Olimpiskā diena ar 48900 
dalībniekiem.

Turpinājās “Vispārējās izglītības iestāžu 2.klašu skolēnu peldētap-
mācības” programmas īstenošana. Peldētapmācības programmā 
piedalījās kopā 301 grupa no 105 skolām un programma tika rea-
lizēta pašvaldības 9 izglītības iestāžu baseinos, kā arī Olimpiskajā 
sporta centra baseinā.

Rīgas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu spartakiāde notika mācī-
bu gada ietvaros 10 sporta veidos, četrās vecuma grupā, zēniem un 
meitenēm atsevišķi, kopā 31 sacensība, sešos Rīgas rajonos/priekšpil-
sētās un Rīgas pilsētas finālsacensībās, kuru rezultātā tiek noteiktas 
Rīgas sportiskākās skolas. 

Informācija, nolikumi un rezultāti par Rīgas pilsētas vispārējās izglī-
tības iestāžu spartakiādes norisi regulāri tiek aktualizēta RD IKSD in-
terneta vietnē. 

Organizēta Rīgas Olimpiskā diena, kurā piedalījās 51 466 Rīgas izglītī-
bas iestāžu dalībnieki. 

Organizētas 22.Rīgas Skolēnu spēles Rīgas Centra humanitārās vidus-
skolas sporta kompleksā. Piedalījās 1 167 Rīgas vispārizglītojošo skolu 
audzēkņi. 

Turpinās peldētapmācības programma un 2018./2019. mācību gadā 
peldēt prasmes apguva 3 423 izglītojamie. Peldētapmācība īstenota 9 
izglītības iestāžu un Olimpiskā sporta centra peldbaseinos. 

Organizēta Rīgas skolu sporta nominācija, kurā apbalvoti 14 laureāti 
un 15 nominanti 4 nominācijās “Rīgas sportiskākā skola”, “Par mūža 
ieguldījumu”, “Rīgas labākais sporta organizators” un “Spartakiādes 
sportiskākā skola”.

U5.3. Atbalstīt sporta organizācijas un interešu grupas sporta jomā
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5.3.1. Atklātu konkursu organizēšana dažāda 
mēroga sacensību organizēšanai

RD IKSD Pastāvīgi Kopumā konkursos tika iesniegti 107 pieteikumi, no kuriem līdzfi-
nansējumu saņēma 57 projekti.

Kopumā konkursos tika iesniegti 129 pieteikumi, no kuriem līdzfinan-
sējumu saņēma 55 projekti.

5.3.2. Konkursu organizēšana dažādām ne-
valstiskajām sporta organizācijām, lai 
sekmētu iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās 
sporta nodarbībās un stiprinātu pilsētas 
sporta organizāciju kapacitāti

RD IKSD Pastāvīgi Izsludināti konkursi:

- Rīgas bērnu un jaunatnes klubu atbalsta konkursā 18 pietei-
kumi saņēma finansiālu atbalstu;

- konkursā Veterānu sporta klubu atbalstam finansējumu 
sporta aktivitātēm saņēma 12 nevalstiskās sporta organizā-
cijas;

- konkursā Rīgas sporta organizācijām, kas apvieno cilvēkus 
ar īpašām vajadzībām līdzfinansējumu saņēma 18 projekti;

·	 konkursa kārtībā finansējumu saņēma biedrība “Sporta un 
atpūtas apvienība “Magnēts””, lai sarīkotu Rīgas čempionātu 
un jaunatnes meistarsacīkstes orientēšanās sportā.

Izsludināti konkursi: 

- Rīgas bērnu un jaunatnes klubu atbalsta konkursā 12 pieteikumi 
saņēma finansiālu atbalstu; 

- konkursā Veterānu sporta klubu atbalstam finansējumu sporta 
aktivitātēm saņēma 12 nevalstiskās sporta organizācijas; 

- konkursā sacensības Rīgas svētku laikā finansējumu saņēma 
biedrība “Hokeja skola Kurbads”, lai sekmētu iedzīvotāju iesais-
tīšanos aktīvās sporta nodarbībās; 

- konkursa kārtībā finansējumu saņēma trīs biedrība, lai sarīkotu 
Rīgas čempionātu un jaunatnes meistarsacīkstes dažādos spor-
ta veidos.

U5.4. Organizēt un atbalstīt tautas sporta pasākumus dažādām mērķa grupām
5.4.1. Pieejamu tautas sporta pasākumu orga-

nizēšana
RD IKSD

(sadarbībā ar sporta 
organizācijām un izpild-

direkcijām)

Pastāvīgi Izsludinot konkursus par līdzfinansējuma saņemšanu sporta sa-
censību organizēšanai pilsētā, nolikumos tika iestrādāts nosacī-
jums par augstāku vērtējumu sacensībām, kurās netiek paredzē-
tas dalības maksas.

2019.gadā izsludināts jauns konkurss uz “Rīgas apkaimju sporta fes-
tivālu/ sporta svētku” finansiālu atbalstu, kuros netiek paredzētas 
dalības maksas dalībniekiem. Tika iesniegti 5 pieteikumi, no kuriem 
līdzfinansējumu saņēma 3 projekti.

AI Pastāvīgi tiek plānots savstarpēji vienojoties ar skolu pedagogiem 
Daugavmalas promenādē un Pļavnieku parkā.

Pastāvīgi tiek plānots savstarpēji vienojoties ar skolu pedagogiem 
Daugavmalas promenādē un Pļavnieku parkā.

PI Paplašināts tautas sporta pasākumu kalendārs un to pieejamība 
dažādām mērķauditorijām. Nav pašvaldības kompetencē.

U5.5. Sekmēt augstu sasniegumu sportā iesaistīto personu izaugsmi un līdzdalību starptautiskajās sacensībās
5.5.1. Finansiāla atbalsta sniegšana sporta or-

ganizācijām labāko sportistu dalībai aug-
sta līmeņa sacensībās

RD IKSD Pastāvīgi Gada laikā tika atbalstīti 194 Rīgas sportisti, lai līdzfinansētu to 
dalību Pasaules un Eiropas čempionātos. 

Gada laikā atbalstīti 153 Rīgas sportisti un 12 sporta spēļu komandas, 
lai līdzfinansētu to dalību Pasaules, Eiropas čempionātos un starp-
tautiskās sacensībās.

5.5.2. Naudas balvas nodrošināšana un ikgadē-
ja Rīgas labāko sportistu un viņu treneru 
godināšana

RD IKSD Pastāvīgi Izvērtēti valstī atzīto federāciju iesniegumi un Rīgas labākajiem 
sportistiem un viņu treneriem par augstiem sasniegumiem pie-
šķirtas naudas balvas. Organizēts pasākums “Rīgas Sporta laureā-
ts”, kurā tika godināti labākie sportisti, sportisti ar īpašām vajadzī-
bām, sporta spēļu komandas, treneri un sacensību organizatori.

Izvērtēti valstī atzīto federāciju iesniegumi un 24 Rīgas labākajiem 
sportistiem, 19 viņu treneriem un 6 apkalpojošā personāla pārstāv-
jiem par augstiem sasniegumiem piešķirtas naudas balvas. Organizēts 
pasākums “Rīgas Sporta laureāts”, kurā tika godināti labākie sportisti, 
sportisti ar īpašām vajadzībām, sporta spēļu komandas, treneri un 
sacensību organizatori, kopumā 10 nominācijās.

5.5.3. Atbalsta nodrošināšana Latvijas Olimpis-
kās vienības sastāvā iekļautajiem Rīgas 
sportistiem

RD IKSD

(sadarbībā ar Latvijas 
Olimpisko vienību)

Pastāvīgi Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā bija 27 Rīgas sportisti, kas 
saņēma finansiālo atbalstu mācību treniņu procesam un dalībai 
sacensībās.

Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā bija 35 Rīgas sportisti, kas saņē-
ma finansiālo atbalstu mācību treniņu procesam un dalībai sacen-
sībās.

U5.6. Nodrošināt labiekārtotas un drošas sporta infrastruktūras pārklājumu pilsētā, uzlabojot iespējas nodarboties ar sportu apkaimēs
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5.6.1. Sporta infrastruktūras (t.sk. sporta zāļu 
un laukumu) renovācija un brīvpieejas 
sporta laukumu iekārtošana

RD ĪD, RD IKSD 2016.-2018. Skolu sporta zāļu atjaunošana un iestāžu teritoriju labiekārtošana 
veikta saskaņā ar Programmas Investīciju plānu.

2019.gada 3.jūlijā atklāts Imantas sporta centrs. Pabeigta 1.kārta āra 
sporta laukuma izbūvei Rīgas 86.vidusskolā (futbola laukuma klājuma 
izveide tika nodrošinātā sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju).

5.6.2. Āra (nesegto) slidotavu izveidošana AI 2018. – pastāvīgi Publiskā slidotava darbojās pie Kongresu nama un pie Reģionālā 
sporta centra “Ķengarags” Maskavas ielā 283b.

Neīstenojās, nebija interesentu slidotavas ierīkošanai konkrētajā ad-
ministratīvajā teritorijā.

PI Publiskā slidotava darbojās pie Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas 
Parādes ielā 5c un Rīgas ziemas sporta un atpūtas parkā Uzvaras 
bulvārī 15.

Pārdaugavas svētku ietvaros: nūjošanas sacensības dažāda vecuma 
grupām; riteņbraukšanas sacensības bērniem; kuģu modeļu sacensī-
bas Māras dīķī; PI kausa izcīņa pludmales volejbolā.

ZI 2018. Publiskā slidotava darbojās pie Reģionālā sporta centra “Sarkan-
daugava” Sarkandaugavas ielā 24 un Rīgas 84.vidusskolas sporta 
kompleksā Lielvārdes iela 141.

Darbība nenotiek. ZI valdījumā esošajās teritorijās nav vietu, kur ierī-
kot āra slidotavas.

5.6.3. Atbalsta nodrošināšana slidotavu un slē-
pošanas trašu izveidei

RD IKSD sadarbībā ar 
izglītības iestādēm u.c.

2017.-2019. Finanšu līdzekļu nodrošināšana 4 bezmaksas publisko slidotavu 
darbībai pie izglītības iestādēm (Bērnu un jauniešu centra “Laimī-
te” Reģionālais sporta centrs “Sarkandaugava”, Bērnu un jauniešu 
centra “Daugmale” Reģionālais sporta centrs “Ķengarags”, Sporta 
skolas “Arkādija” slidotava Rīgas ziemas sporta un atpūtas parkā, 
Rīgas Daugavgrīvas vidusskola) un publiskai slidotavai pie Rīgas 
Kongresu nama. Veikta slidotavu darbības pārraudzība.

Finanšu līdzekļu nodrošināšana slēpošanas trasēm Lucavsalā, 
Anniņmuižā, Uzvaras parkā un pie Rīgas 84.vidusskolas. Veikta to 
darbības pārraudzība.

2019.gadā Rīgā darbojās vairākas publiskās slidotavas, kas apmeklē-
tājiem bija pieejamas bez maksas. Pie slidotavām darbojās nomas 
punkti, kur iespējams iznomāt inventāru. Publiskās slidotavas bija 
pieejamas pie Rīgas Kongresu nama , Rīgas 84.vidusskolas (Lielvār-
des iela 141), Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas, Reģionālā sporta centra 
“Sarkandaugava”, Reģionālā sporta centra “Ķengarags”, Rīgas ziemas 
sporta un atpūtas parkā, Uzvaras bulvārī. 

Savukārt ņemot vērā nepastāvīgos laika apstākļus un plānoto finanšu 
resursu ieguldījumu lietderību 2019./2020.gada ziemas sezonā slēpo-
šanas trases netika izveidotas.

5.6.4. Brīvpieejas sporta laukumu celtniecība, 
sporta un aktīvās atpūtas teritorijas uz-
labošana

ZI 2017. Ierīkoti 3 vingrošanas laukumi Vecmīlgrāvja 1.līnijā 49, M.Ķempes 
ielā un Miera un Upes ielu krustojumā.

Ierīkots 1 vingrošanas laukums Brīvības gatvē 356C.

5.6.5. Ķengaraga skeitparks – skeitborda lau-
kums

AI 2017.-2019. Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ

5.6.6. Sporta laukums Daugavmalas promenā-
dē

AI 2017.-2019. •	 Tiek veikti regulāri esošo sporta laukumu uzturēšanas darbi. Ķengaraga parkā ierīkots jauns bērnu rotaļu un sporta laukums

U5.7. Nodrošināt un pilnveidot izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
5.7.1. Esošo izglītības iestāžu sporta infrastruk-

tūras un attīstības iespēju apzināšana un 
novērtēšana

RD ĪD

(sadarbībā ar RD IKSD 
un izglītības iestādēm)

2017. – pastāvīgi Aktualizēta informācija par izglītības iestāžu sporta infrastruktū-
ras vajadzībām.

Kompetences ietvaros darbība notiek pastāvīgi.

5.7.2. Veicināt sporta federāciju un citu sporta 
organizāciju iesaistīšanos sporta infra-
struktūras attīstībā

RD IKSD

(sadarbībā ar atbildīga-
jām sporta federācijām 
un izglītības iestādēm)

2017. – pastāvīgi Sporta federāciju un citu sporta organizāciju aktivitātes ir saistī-
tas ar valsts sporta politikas izstrādi un īstenošanu.

Noslēgts sadarbības līgums par sadarbību bērnu un jauniešu fut-
bola attīstībā kopīgi izveidotajos futbola laukumos. 

Sadarbība ar Latvijas Futbola federāciju: 

- Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas futbola laukumam uzstādīta auto-
mātiskā laistīšanas sistēma un uzlabota laukuma kvalitāte;

- Rīgas 86.vidusskolas uzklāts mākslīgais futbola laukums 8x8 futbola 
spēlēm (izmēri 60x40m). Pirmās kārtas būvdarbu beigas.

RD ĪD Līguma ietvaros, kas noslēgts starp Rīgas pašvaldību un Latvijas Fut-
bola federāciju veikta futbola laukuma pamatnes nomaiņa: 

- Rīgas 86.vidusskolā; 

- Rīgas Imantas vidusskolā. 
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5.7.3. Izglītības iestāžu sporta infrastruktūras 
renovācija un labiekārtošana, t.sk. mate-
riāltehniskās bāzes pilnveidošana

RD ĪD

(sadarbībā ar RD IKSD 
un izglītības iestādēm)

2017. – pastāvīgi Finanšu līdzekļu nodrošināšana sporta laukumu darbībai, tajā 
skaitā jaunizveidoto sporta laukumu pie Rīgas 89.vidusskolas, 
Mežciema pamatskolas, Rīgas 96.vidusskolas, Rīgas Purvciema vi-
dusskolas un Rīgas 71.vidusskolas, un tehnikas iegādei. 

Veikti sporta infrastruktūras izlases veida atjaunošanas darbi Rī-
gas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās: 

- O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā, Skrindu ielā 
1, Rīgā, un Rīgas Kultūru vidusskolā, Ganību dambī 7, Rīgā;

- O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas sporta 
kompleksa ēkas, Skrindu ielā  1, Rīgā, grīdas seguma reno-
vācijas darbi.

Veikti skaņu slāpējošo elementu uzstādīšanas darbi Rīgas pilsētas 
pašvaldības izglītības iestāžu ēku sporta zālēs:

- Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas ēkas, Ruses ielā 22, Rīgā, sporta 
zālē; 

- Rīgas Purvciema vidusskolas ēkas, Detlava Brantkalna ielā 5, 
Rīgā, sporta zālē;

- Rīgas 75.vidusskolas ēkas, Ogres ielā 9, Rīgā, sporta zālē.

Veikti basketbola grozu konstrukciju pārbūves darbi O.Kalpaka 
Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas ēkā, Skrindu ielā 1, Rīgā.

Veikti sporta un aktu zāles grīdas seguma ciklēšanas darbi Rīgas 
41.vidusskolas ēkā, Slokas ielā 49A, Rīgā.

Nodrošināts finanšu līdzekļu atbalsts izglītības iestāžu sporta lauku-
mu darbībai pie 16 vispārizglītojošajām skolām, divām interešu izglītī-
bas iestādēm un vienas sporta skolas.

Veikti sporta infrastruktūras izlases veida atjaunošanas darbi Rīgas 
pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās: 

- Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Vaidavas iela 6, Rīga - sporta zāles atjau-
nošanas darbi; 

- Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola, Vietalvas iela 15, Rīga - sporta zāles 
atjaunošanas darbi; 

- Rīgas 93.vidusskola, Sesku iela 72, Rīga - sporta zāles atjaunošanas 
darbi; 

- Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga”, Juglas iela 16 (sporta 
zāles apgaismojuma nomaiņa).

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe

U6.1. Uzlabot veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti
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6.1.1. Primārās veselības aprūpes lomas sek-
mēšana slimību profilaksē, diagnostikā 
un ārstēšanā

RD LD 2017. – pastāvīgi SIA “Rīgas veselības centrs”: 

1) sniegta informācija par RVC sniegtajiem pakalpojumiem 
žurnālos „Mammām&Tētiem”, „Bērndārznieks”, laikrakstos 
„Vesti” un “MK Latvija”, SIA “Rīgas satiksme” mikroautobusos;

2) veikta regulāra sadarbība ar portālu riga.lv. un www.facebo-
ok.lv RVC profilā;

3) sniegta izglītojoša informācija izdevumā “Veselības gadagrā-
mata”;

4) izmantoti valsts, nevalstisko organizāciju un RD struktūrvie-
nību organizētie publiskie pasākumi un aktivitātes iedzīvotā-
ju informēšanai par RVC pakalpojumiem un piedāvājumiem: 
dalība pasākumos „Pārdaugavas svētki”, “Veselības sporta 
spēles”, “LTRK gada konference” un “Senioru zelti ritmi”.

SIA “Rīgas veselības centrs”: 

1) sniegtas ziņas tīmekļa vietnē un sociālajā tīkla vietnē “Facebook” 
par pakalpojumiem un jaunumiem, atbilstoši struktūrvienību va-
dītāju un galveno speciālistu sagatavotajai informācijai.

2) publicēts speciālistu viedoklis par veselību veicinošiem pasāku-
miem Veselības gadagrāmatā. 

3) īstenota projektu reklāma plašā apmērā – portālos mammamun-
tetiem.lv; riga.lv; bb.lv; RVC FB profilā un tīmekļa vietnē; laikrakstā 
“Vesti”, žurnālā “Bērndārznieks” u.c. 

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

sniegta izglītojoša informācija izdevumā “Veselības gadagrāmata”; 
regulāra sadarbība (speciālistu atbildes un intervijas) ar izdevumiem 
Cālis.lv; Mammām un tētiem, Mans Mazais; Zīdainis, kā arī ziņu por-
tālos un TV ziņās.

6.1.2. Dalība valsts politikas veidošanā, snie-
dzot viedokli nozares ministrijai par ne-
pieciešamajām izmaiņām veselības aprū-
pes pakalpojumu pieejamības jautājumā

RD LD, RD ĪD 2017. – pastāvīgi Sniegts viedoklis LLPA un LPS par veselības nozares politikas 
plānošanas dokumentu projektiem: par veselības aprūpes 
pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību, grozījumiem 
“Pacientu tiesību likumā”, par epidemioloģiskās drošības un 
higiēnas prasībām, par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku 
citu cilvēku veselībai un obligāto veselības pārbaužu veikšanas 
kārtību u.c. Dalība LR VM darba grupās

SIA “Rīgas veselības centrs”: 

1) sniegts viedoklis LLPA un LPS par veselības nozares politi-
kas plānošanas dokumentu projektiem;

2) dalība VM un NVD organizētajās diskusijās par MK noteiku-
mu projektiem un pieejamības uzlabošanu ārstniecības un 
ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus 
prioritārajās veselības jomās, par kvalitatīvu veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamību;

3) dalība LR VM darba grupās.

Sniegts viedoklis LLPA un LPS par veselības nozares normatīvo doku-
mentu projektiem: par grozījumiem Pacientu tiesību likumā, par grozī-
jumiem veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas 
kārtībā, par grozījumiem medicīnisko dokumentu lietvedības kārtībā, 
par grozījumiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un 
nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības ap-
rūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlasē u.c. 

Dalība VM darba grupā par hronisko pacientu un aprūpes pacientu 
ārstēšanas pieejamību un medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa iz-
pildes regulējumu u.c. 

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

- dalība VM darba grupās nacionālo algoritmu, klīnisko ceļu un 
kvalitātes indikatoru izstrādē; 

- atbilstoši EBCOG rekomendācijām, valstī izstrādāti perinatālās 
aprūpes algoritmi un indikatori, to ieviešana paredzēta 2020.
gadā; 

- sniegts viedoklis VM, LLPA un LPS par veselības nozares politikas 
plānošanas dokumentu projektiem; 

- dalība Valsts imunizācijas padomes darbā, vakcinācijas kalen-
dāru aktualizēšanā atbilstoši starptautiskajām vadlīnijām un 
sabiedrības informēšanas uzlabošanā. 

SIA “Rīgas 1.slimnīca”: 

- sniegta informācija par ārstniecības iestādē sniegtajiem pakal-
pojumiem – valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpo-
jumiem (gaidīšanas rindām), jaunajiem pakalpojumiem, akcijām 
un citām aktualitātēm, izvērtējot mērķauditoriju konkrētajam 
ziņojumam un izvēloties informācijas sniegšanu tīmekļa vietnēs 
- facebook, www.riga.lv, preses izdevumos u.c.; 

- sniegts viedoklis par veselības nozares dokumentu projektiem 
un priekšlikumi par vēlamiem risinājumiem (MK noteikumu un 
likuma projektiem, tarifu aprēķiniem u.c.);

http://WWW.facebook.lv
http://WWW.facebook.lv
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- dalība NVD organizētajās diskusijās par ar veselības aprūpes re-
formu saistītām izmaiņām, pakalpojumu pieejamību un citiem 
jautājumiem.

RD ĪD notikusi tikšanās ar atbildīgo nozares ministriju, kuras ietvaros 
atrunāts veselības aprūpes pakalpojuma grozs, ka arī atsevišķu ārst-
niecības iestāžu pieejamības nodrošināšana.

6.1.3. Pašvaldības noslēgto deleģējuma līgumu 
ar pašvaldības ārstnieciskā profila kapi-
tālsabiedrībām izpildes kontrole

RD LD 2017.-2021. Pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrības iesniedz at-
skaites par deleģējuma līgumos noteikto uzdevumu izpildi divas 
reizes gadā (līdz 1.martam par iepriekšējo gadu kopumā un līdz 
1.augustam par pirmo pusgadu). RD LD veica uzdevumu izpildes 
analīzi un sagatavoja informāciju. 

Pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrības iesniedz atskaites 
par deleģējuma līgumos noteikto uzdevumu izpildi divas reizes gadā 
(līdz 1.martam par iepriekšējo gadu kopumā un līdz 1.augustam par 
pirmo pusgadu). RD LD veica uzdevumu izpildes analīzi un sagatavoja 
informāciju. 

6.1.4. Veselības aprūpes pakalpojumu pieeja-
mības nodrošināšana

RD LD, RD ĪD (sadarbībā 
ar SIA “Rīgas 1.slimnīca”, 

SIA “Rīgas 2.slimnīca”, 
SIA “Rīgas Dzemdību 

nams”, SIA “Rīgas veselī-
bas centrs”)

2017. – pastāvīgi Sniegts atbalsts tuberkulozes slimnieku motivēšanā ambulatora-
jai terapijai – tieši uzraugāmās ārstēšanas īsajā kursā, līdzfinan-
sējot sabiedriskā transporta ceļa izdevumus un pārtikas iegādi 
193 pacientiem;

Veicināta asinsdonoru kustība, līdzfinansējot sabiedriskā trans-
porta ceļa izdevumus 18 235 asins donoriem

SIA “Rīgas 1.slimnīca”:

1) uzsākta 14.korpusa renovācija Rehabilitācijas klīnikas izvei-
došanai; 

2) 13.korpusa fasādes atjaunošana, ūdensvada pārbūves 2.kār-
tas un teritorijas labiekārtošana;

3) 13.korpusa telpu vienkāršota atjaunošana;

4) 14A korpusa vienkāršota atjaunošana;

5) 23.korpusa aukstā ūdensvada sistēmas sadales mezgla pār-
būve;

6) ventilācijas renovācija;

7) teritorijas daļas labiekārtošana;

8) iegādātas jaunas rehabilitācijas iekārtas radioloģijas klīnikas 
aprīkojums;

9) uzlabota pacientu pierakstīšanās pie speciālistiem izmanto-
jot piearsta.lv portālu;

SIA “Rīgas 2.slimnīca”:

1) atjaunotas traumatoloģiskās spēka iekārtas, traumatoloģisko 
operāciju aprīkojums;

2) iegādātas jaunas medicīniskās iekārtas, operāciju zāles ap-
rīkojums;

3) palielināta servera veiktspēja;

4) uzstādīta datu aizsardzības programmatūra

Sniegts atbalsts tuberkulozes slimnieku motivēšanā ambulatorajai te-
rapijai – uzraugāmās ārstēšanas īsajā kursā, līdzfinansējot sabiedriskā 
transporta ceļa izdevumus un pārtikas iegādi 169 pacientiem. 

Veicināta asinsdonoru kustība, līdzfinansējot sabiedriskā transporta 
ceļa izdevumus 20 887 asins donoriem.

SIA “Rīgas 1.slimnīca”: 

1) turpināta 14.korpusa renovācija Rehabilitācijas klīnikas izveido-
šanai; 

2) iegādāta jauna mūsdienīga aparatūra pakalpojuma sniegšanai, 
veikti kosmētiskie remonti; 

3) ir ieviesta pacientu pašpieraksta sistēma, uzlabota zvanu centra 
darbība, nodrošinot savlaicīgu pacienta pierakstīšanos uz pakal-
pojumiem, būtiski uzlabota atgādinājuma sistēma pacientiem 
par pierakstu, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, kā arī 
novērstu ārstu un aparatūras dīkstāvi. 

SIA “Rīgas 2.slimnīca”: 

1) atjaunotas medicīniskās iekārtas, t.sk. ortopēdiskais operāciju 
galds, pacientu novērošanas monitori, ultrasonogrāfijas iekārta 
papildināta ar specifiskām izmeklēšanas zondēm u.c.; 

2) papildināts pacientu klīniskās aprūpes aprīkojums ar 10 funkcio-
nālajām gultām, kas aprīkotas ar speciālu balsta sistēmu, mūs-
dienīgu pozicionēšanas sistēmu, izgulējumu profilaksi un īpašu 
mobilitātes iespēju, nodrošinot gan pacientu drošību, gan kom-
fortu; 

3) uzlabota IT infrastruktūra; 

4) ieviests jauns pakalpojums – akūtā un subakūtā rehabilitācija 
stacionārā.
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SIA “Rīgas Dzemdību nams”:

1) uzstādīti gaisa kondicionieri;

2) drošības uzlabošanas pasākumi - iegādāti evakuācijas, ie-
viesta vienota atslēgu sistēma “Abloy” (ārkārtas situācijā ar 
vienu atslēgu iespējams atslēgt vairākas durvis);

3) veikti būvdarbi 5 jaunu dzemdību telpu izveidei, remonts eva-
kuācijas kāpnēs, grūtnieču aprūpes telpās, grīdas seguma un 
apgaismojuma atjaunošanas darbi Jaundzimušo intensīvās 
terapijas telpās, kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, kosmētis-
kais remonts pēcdzemdību nodaļā un evakuācijas rampas 
izveide;

4) teritorijas labiekārtošanas darbi - žoga maiņa, iekšējo ceļu 
seguma atjaunošana un autostāvvietas izveidošana;

5) uzsākta pilnvērtīga jaunās mājas lapas izmantošana; ieviests 
e-pieraksts ambulatorisko pakalpojumu pieteikšanai;

6) ieviesta e-adrese un pilotprojekta ietvaros uzsākts darbs 
testa režīmā pie e-adreses izmantošanas saziņai ar privāt-
personām;

7) ieviešanai sagatavots stacionāra pacientu rentgena izmeklē-
jumu attēlu un slēdzienu eksports uz e- veselības sistēmu; 

8) veikta telefoncentrāles nomaiņa, nodrošinot IP telefonijas 
pieslēgumu

SIA “Rīgas veselības centrs”:

1) dalība profesionālās pilnveides starptautiskā apmācības se-
minārā “Zīdaiņu peldināšana” 6 rehabilitācijas speciālistiem 
– fizioterapeitiem;

2) 40 ārstniecības personu apmācības saistībā ar e-veselības 
sistēmu;

3) uzsākta elektroniskās dokumentu aprites sistēmas “Impulss” 
ieviešana;

4) aktualizēta informācija mājas lapā www.rigasveseliba.lv;

5) izveidota novērtēšanas anketa par klientu un pacientu re-
ģistratoru darba kvalitāti, veikta klientu rakstisko un mutisko 
sūdzību analīze

filiāle “Bolderāja”:

1) salabotas lietus ūdeņu notekas, atkārtoti uzstādīti aizsargi 
pret vandālismu, veikti elektroinstalācijas remonta darbi un 
daļēja novecojušo gaismekļu nomaiņa

SIA “Rīgas veselības centrs”: 

1) filiālē “Ķengarags”, uzlabojot vides pieejamību veselības aprūpes 
pakalpojuma saņemšanai, veikta gājēju ceļa seguma restaurācija; 

2) veikta veco žalūziju nomaiņa struktūrvienībās; 

3) pabeigti jumta un stāvvadu remontdarbi filiālē “Ziepniekkalns”; 

4) veikti ūdens apgādes sistēmas remontdarbi filiālē “Torņakalns”; 

5) veikti iepirkumi filiālei “Bolderāja” paredzēto darba laiku infor-
matīvo monitoru iegādei; 

6) veikti sagatavošanas darbi, organizējot iepirkumus, filiāles “Bol-
derāja” darba uzsākšanai jaunajās telpās Rīgā, Mežrozīšu ielā 43. 
Darbu paredzēts uzsākt atbilstoši būvdarbu pabeigšanas plāno-
tajam termiņam 2020.gadā.

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

1) nomainīts Ē-1, 7-iem stāviem viens stāvvads uz 9.Dz istabu, un K-2, 
5-iem stāviem divi stāvvadi uz Jaundzimušo Intensīvās terapijas 
nodaļu; 

2) izbūvēta ventilācijas sistēma pie galvenās ieejas. Veikti infra-
struktūras uzlabojumi – trīs palātu remonts, piebrauktuves ram-
pas remonts. Veikti teritorijas labiekārtošanas darbi; 

3) iegādātas otrās ekspertu klases ultrasonogrāfijas iekārtas, uzla-
bojot prenatālās diagnostikas pakalpojumu tehnoloģiskās iespē-
jas un palielinot pacientu plūsmu; 

4) operāciju blokā veikti tehnoloģiskie uzlabojumi – operāciju lam-
pu nomaiņa, pacientu vitālo funkciju monitorēšanas sistēmas 
nomaiņa, vienotas māsu izsaukuma sistēmas izveide operāciju 
blokā un Dzemdību centrā; 

5) iegādātas jaunākās tehnoloģijas Jaundzimušo intensīvās terapi-
jas nodaļā un Dzemdību centrā; 

6) veikti uzlabojumi tīmekļa vietnē, sekmējot ērtāku e- pieraksta 
lietošanu un informācijas pieejamību; · ieviesta e-adrese un tās 
izmantošana atbilstoši valstī noteiktajām prasībām; 

7) veikta Jaundzimušo aprūpes nodaļas telpu renovācija, veikts 
plānošanas un sagatavošanās posms MBAN izstrādāta “Aplieci-
nājuma karte” un saskaņota Rīgas pilsētas būvvaldē. Būvniecību 
paredzēts uzsākt 2020.gada 1.pusgadā; 

8) iesaiste veselības tūrisma klasterī HealtTravelLatvia (veikta Rīgas 
Dzemdību nama profila izstrāde, sagatavota informācija krievu un 
angļu valodās. Dalība klastera rīkotos izglītojošos semināros par 
mārketinga aktivitātēm. Veselības tūrisma klastera dalībnieki ap-
meklēja semināru Rīgas Dzemdību namā, apmeklējot Dzemdību 
centru un Ambulatorisko nodaļu. Veselības inspekcijā iesniegts 
pieprasījums kļūt par medicīnas tūrisma pakalpojumu sniedzē-
ju. Regulāri sniegtas atbildes ārvalstniekiem, kas interesējas par 
pakalpojumiem.

http://www.rigasveseliba.lv
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filiāle “Ķengarags”:

1) uzstādīta uzbrauktuves rampa, veikta ieejas kāpņu un pan-
dusa atjaunošana; elektroinstalācijas remonta darbi un da-
ļēja novecojušo gaismekļu nomaiņa;

2) ar marķējumiem vai ceļa zīmēm papildināti stāvlaukumi un 
piebraucamie ceļi;

3) ieviesta tehniskā apsardze;

4) ieviesti elektroniskie digitālie informācijas nesēji; 

5) izveidots bērnu rotaļu stūrītis;

6) veikta ēkas telpu inventarizācija Valsts Zemes dienestā

filiāle “Torņakalns“:

1) remontdarbi vides pieejamības uzlabošanai;
2) stāvlaukumi un piebraucamie ceļi ir papildināti ar marķēju-

miem vai ceļa zīmēm;
3) ieviesti elektroniskie digitālie informācijas nesēji 

filiāle “Ziepniekkalns”:

1) veikti elektroinstalācijas remonta darbi un daļēja novecoju-
šo gaismekļu nomaiņa;

2) ieviesta tehniskā apsardze;

3) ieviesti elektroniskie digitālie informācijas nesēji

filiāle “Imanta”:

1) izveidots bērnu rotaļu stūrītis

SIA “Rīgas pilsētbūv-
nieks”

Turpināta sadarbība ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 
vairākās apsaimniekojamās mājās:

1. SIA “Rīgas veselības centrs”

-  Mežrozīšu iela 22

-  Imantas 8.līnija, k-1

2. Ģimenes ārsta, arodveselības un arodslimību ārsta prakse – Do-
lomīta iela 1;

3.  Veselības grupa MFD – Aglonas iela 35, k-3;

4. Izbūvētas telpas pēc SIA “Rīgas veselības centrs” norādēm būvpro-
jektā Mežrozīšu iela 43 (ekspluatācija tiks uzsākta 2020.gadā)
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6.1.5. Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitā-
tes uzlabošana

RD LD, RD ĪD (sadarbībā 
ar SIA “Rīgas 1.slimnīca”, 

SIA “Rīgas 2.slimnīca”, 
SIA “Rīgas Dzemdību 

nams”, SIA “Rīgas veselī-
bas centrs”)

2017. – pastāvīgi SIA “Rīgas 1.slimnīca”: 

1) turpināta KVS ieviešana;

2) ieviestas jaunas medicīniskās tehnoloģijas.

SIA “Rīgas Dzemdību nams”:

1) īstenoti ikgadējie kvalitātes uzraudzības auditi 10 struktūrvie-
nībās / procesos atbilstoši ISO standarta prasībām;

2) iegādātas jaunas medicīnas ierīces un aprīkojums grūtnieču 
un jaundzimušo aprūpei;

3) ieviesta inteliģentās skābekļa vadības metode un ķermeņa 
atdzesēšanas metode jaundzimušajiem;

4) modernizēta māsu izsaukumu sistēma grūtnieču aprūpes 
telpās

5) izstrādātas un ieviestas vairākas analīzes sistēmas;

6) organizēti tālākizglītības kursi medicīnas personālam.

SIA “Rīgas veselības centrs”:

1) paplašināts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas pakalpo-
jumu klāsts;

2) izveidotas prakses vietas Latvijas Universitātes Medicīnas 
fakultātes, Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universi-
tātes aģentūras “Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas 
koledža” studējošajiem; 

3) realizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Mēs par veselīgu 
Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumi!” ietvaros sniegti pakalpojumi: 
“Virssvara kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu” 
un “Grūtnieču vingrošana zālē un baseinā”;

4) sagatavota kardioloģiskās rehabilitācijas programma;
5) veikta E-veselības integrācija ar IS Ārsta Birojs, darbinieku 

apmācības e-veselības sistēmā;
6) ieviests IT sistēmu darbības uzraudzības rīks Zabbix;
7) aktualizēta informācija mājaslapā www.rigasveseliba.lv
8) pilnveidota kvalitātes vadības sistēma, medicīnisko ierīču 

ekspluatācijas sistēma un Zāļu un spirta iegādes, uzglabā-
šanas, lietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība;

9) izstrādāta nesertificētu ārstniecības personu uzraudzības 
shēma;

10) dalība profesionālās apmācības seminārā “Zīdaiņu peldinā-
šana” 6 rehabilitācijas speciālistiem – fizioterapeitiem;

11) dalība KNAB rīkotajā seminārā par korupcijas riskiem;
12) uzsākta elektroniskās dokumentu aprites sistēmas “Im-

pulss” ieviešana;
13) dalībaVM organizētajos semināros un informatīvos pasāku-

mos;
14) veikta klientu rakstisko un mutisko sūdzību analīze; 
15) veiktas kontroles par higiēniski epidemioloģiskā plāna ievē-

rošanu.

Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumi tiek 
veikti atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

SIA “Rīgas 1.slimnīca”: 

1) aktīvi turpināta KVS ieviešana – atbilstošo dokumentu sagatavo-
šana, iekšējo auditu veikšana u.c.;

2) ieviestas jaunas medicīniskās tehnoloģijas; 

3) paplašināts vairāku profilu pakalpojumu klāsts – jauna veida 
pieejas/specializācijas operācijas (piemēram, torakālā ķirurģijā), 
jauni fizioterapijas un jauni valsts apmaksāti veselības aprūpes 
pakalpojumi; 

4) veikta pacientu un klientu rakstisko un mutisko iesniegumu/sū-
dzību analīze;

5) veiktas dažādas pacientu/klientu un darbinieku aptaujas. 

SIA “Rīgas 2.slimnīca”: 

1) organizēti tālākizglītības kursi medicīnas personām (tai skaitā 
starptautisko kongresu apmeklējums traumatologiem un orto-
pēdiem); 

2) attīstīts jauns pakalpojums – akūtā un subakūtā rehabilitācija 
stacionārā. 

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

1) veikti 10 iekšējie auditi šādās struktūrvienībās: Kvalitātes vadības 
nodaļā darba aizsardzības jautājumos; Mātes un bērna aprūpes 
nodaļā, Anestezioloģijas dienestā un Inženiertehniskajā nodaļā - 
medicīnisko ierīču un mēriekārtu uzraudzības jautājumos; Asins 
kabinetā, Dzemdību centrā, Uzņemšanas nodaļā, Ambulatoriskajā 
nodaļā, Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā un Operāciju 
blokā; 

2) izstrādāts iekšējais normatīvais regulējums zīdīšanas veicināša-
nai: 

- “Zīdīšanas veicināšanas rekomendācijas” ; 

- “Zīdīšanas uzsākšana un veicināšana”, 

- -“Vēlīni priekšlaikus dzimušu (34+0 - 36+6) jaundzimušo 
ēdināšana”, 

- “Zīdīšana un citi jaundzimušā ēdināšanas veidi”, 

- “Zīdīšanas kvalitātes novērtēšana un problēmu risināju-
mi”. 

3) veikta pacientu drošības gadījumu par 2017., 2018., 2019.gadu ap-
kopošana, analīze un prezentēšana darbiniekiem; 

4) notikusi regulāra personāla apmācība dažādos darba organizāci-
jas jautājumos (52 dalībnieki); dalība konferencēs un kongresos 
ar mērķi papildināt zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju ( 25 
dalībnieki); 

5) realizēti kvalifikāciju uzturošie kursi “Jaundzimušo primārā rea-
nimācija un atbalsts dzimšanas brīdī” (trīs reizes, apmācīta pavi-
sam kopā 81 ārstniecības persona); 

http://10.1.1.100/wp-content/uploads/2015/08/med-iericu.pdf
http://10.1.1.100/wp-content/uploads/2015/08/med-iericu.pdf
http://10.1.1.100/wp-content/uploads/2015/08/zalu-un-spirta-kartiba.pdf
http://10.1.1.100/wp-content/uploads/2015/08/zalu-un-spirta-kartiba.pdf
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filiāle “Imanta”:

1) uzsākti ergoterapeita pakalpojumi un Šrotas terapija;
2) izveidots kardiologa kabinets un sniegts veloergometrijas 

pakalpojums.

filiāle “Ķengarags”:

1) ieviests radioloģiskās diagnostikas pakalpojums;

2) ieviesti elektroniskie digitālie informācijas nesēji;

3) izveidota uzbrauktuves rampa.

filiāle “Torņakalns“:

1) veikti remontdarbi vides pieejamības uzlabošanai;

2) ieviesti elektroniskie digitālie informācijas nesēji.

6) realizēta profesionālās pilnveides programma “Komandas darba 
nodrošināšana, sniedzot neatliekamo palīdzību dzemdniecībā” 
(divas reizes, apmācītas pavisam kopā 32 ārstniecības personas); 

7) realizēta profesionālās pilnveides programma “Dzemdību vadī-
šana. Augļa stāvokļa izvērtēšana dzemdībās. Kardiotokogrāfija” 
(divas reizes, apmācītas pavisam kopā 50 ārstniecības personas); 

8) realizēta profesionālās neformālās tālākizglītības programma 
“Komunikācija veselības aprūpes vidē” (četras reizes, apmācītas 
pavisam kopā 74 ārstniecības personas); 

9) profesionālo kompetenču uzturēšanai Klīnisko simulāciju centrā 
iegādāts dzemdību simulācijas manekens; 

10) ieviests fizioloģiskās aprūpes koncepts (vecmātes vadītas dzem-
dības, minimāla medikamentu lietošana u.tml.) un atbilstoši tam 
sniegta dzemdību palīdzība Jaunizveidotajās dzemdību aprūpes 
telpās (“Mazais dzemdību centrs”); 

11) pilnveidota mātes veselībai kritisko gadījumu (perinatālā mirstī-
ba, smagā asfiksijā dzimušo un ārstnieciskās hipotermijas gadīju-
mi) analīze un uzturēta klīnisko auditu kvalitātes sistēma; 

12) ieviesta vienota māsu izsaukuma sistēma un vienota augļa un 
mātes monitorēšanas sistēma dzemdībās; 

13) būtiski veikta prenatālās diagnostikas nodaļas tehnoloģiskais 
nodrošinājums un uzlabotas (otrās ekspertu klases ultrasono-
grāfijas iekārtas); uzsākta intrapartālās sonogrāfijas metodes 
ieviešana. 

SIA “Rīgas veselības centrs” ieviešot jaunus pakalpojumus, īstenotas 
šādas aktivitātes: 

1) reģistrēts rehabilitācijas dienas stacionārs filiālē “Imanta”, adre-
se Imantas 8. līnija 1/1; 

2) reģistrēts rehabilitācijas dienas stacionārs filiālē “Ķengarags”, ad-
rese Kaņieru iela 13; 

3) reģistrēts rehabilitācijas dienas stacionārs filiālē “Bolderāja”, ad-
rese Slimnīcas iela 2a; 

4) filiālē „Bolderāja” ieviesti jauni pakalpojumi:
- grupu nodarbības fizioterapijā 
- veselības vingrošana; 
- masāža; 
- “Ci-gun” nodarbības. 

Modernizējot pakalpojuma sniegšanu, iegādātas jauna medicīniskās 
ierīces: 

1) mūsdienīgi ultrasonogrāfi filiālēs “Ziepniekkalns” un “Bolderāja”, 

2) zobu rentgena iekārta un apmācīti speciālisti ar to rīkoties filiālē 
“Ķengarags”, 

3) filiāles “Bolderāja” jauno telpu aprīkošanai (t.sk. rentgena iekārta, 
holtera monitors, LOR kabineta aprīkojums, oftalmologa kabineta 
aprīkojums u.c.); 

4) nolietoto iekārtu nomaiņai – filiālē “Ziepniekkalns” LOR darba 
stacija, filiālē “Iļģuciems” – modernizēta zobu rentgendiagnos-
tikas iekārta, filiālē “Torņakalns” fundus kamera, filiālē “Imanta” 
OCT iekārta ar fundus kameru. 
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Rūpējoties par pacientu drošību un izpildot normatīvo aktu prasības: 

1) iegādāts nepieciešamais aprīkojums un ieviesta elektroniska 
verifikācijas sistēma Viltoto zāļu direktīvā noteikto normu ievē-
rošanai; 

2) saņemta Radiācijas drošības centra izsniegtā Licence darbībām 
ar jonizējošā starojuma avotiem; 

3) veikts Radiācijas drošības Klīniskais audits. 

4) pilnveidojot pacientu datu programmas “Ārstu Birojs” izmanto-
šanas iespējas, izstrādāta un ieviesta jauna veidlapa – EHO slē-
dziens; 

5) četras ārstniecības personas ir apmeklējušas profesionālās tālā-
kizglītības apmācības «Valodas agrīnā novērtējuma tests pacien-
tiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem»’; 

6) piesaistīti speciālisti jaunu pakalpojumu sniegšanai: 

 ― Ci-gun speciāliste filiālē “Bolderāja”; 

 ― Jogas speciāliste filiālē “Imanta”; 

 ― Sporta ārste filiālē “Imanta”.

U6.2. Veicināt veselīgu dzīvesveidu un veselības riska faktoru profilaksi
6.2.1. Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura lie-

tošanas veicināšana bērnu un jauniešu 
vidū

RD LD

(sadarbībā ar citiem 
RD nozaru departa-

mentiem, pakalpojuma 
sniedzējiem)

2017.-2020. Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura lietošanas veicināšanai bērnu 
un jauniešu vidū:

– Rīgas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.veseligsridzi-
nieks.lv tiek publicēta informācija un izdotie materiāli par 
sabiedrības veselības jautājumiem, arī bērnu un jauniešu 
mērķauditorijai;

– novadīti 14 semināru cikli sēdoša darba veicējiem par veselī-
gu uzturu un fiziskajām aktivitātēm;

– sadarbībā ar AS “Rīgas Centrāltirgus” īstenotas 12 praktiskas 
veselīga ēdiena pagatavošanas nodarbības un degustācijas 
“Veselīga uztura skola”;

– izveidots izglītojošs materiāls “Mana veselīgo recepšu grā-
mata”, kurā apkopotas receptes no “Veselīga uztura skola” 
gatavošanas nodarbībām;

– notikušas 500 dinamiskās pauzes 1.-4.klašu skolēniem;

– notikušas 25 izglītojošas lekcijas skolu pedagogiem par dina-
miskās pauzes nozīmi skolēnu ikdienā;

– notikušas 264 sporta nodarbības 1.-4.klases skolēniem paga-
rināto dienas grupu laikā;

– notikušas 110 Veselīga un ekonomiska uztura gatavošana Rī-
gas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā;

– notikušas 190 Vingrošanas skolēniem un viņu vecākiem vis-
pārējās izglītības iestāžu sporta zālēs rudens – ziemas pe-
riodā;

– notikušas 493 Veselīga uztura programmas nodarbības bēr-
niem pirmsskolas izglītības iestādēs;

– notikušas 1572 nodarbības programmā Virssvara kabinets 
bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu;

Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura lietošanas veicināšanai bērnu un 
jauniešu vidū: 

 ― Rīgas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.veseligsridzinieks.
lv tiek publicēta informācija un izdotie materiāli par sabiedrības 
veselības jautājumiem, arī bērnu un jauniešu mērķauditorijai; 

 ― notikušas 500 dinamiskās pauzes 1.-4.klašu skolēniem; 

 ― notikušas 25 izglītojošas lekcijas skolu pedagogiem par dinamis-
kās pauzes nozīmi skolēnu ikdienā; 

 ― izveidota veselīgu recepšu grāmata bērnu un jauniešu veselīga 
uztura paradumu veicināšanai; 

 ― notikušas 150 veselīga uztura nodarbības pamatskolai un vidus-
skolai “Uztura detektīvs”; 

 ― notikušas 240 sporta nodarbības 1.-4.klases skolēniem pagarinā-
to dienas grupu laikā; 

 ― notikušas 800 Veselīga uztura programmas nodarbības bērniem 
PII; 

 ― notikušas 1260 nodarbības programmā Virssvara kabinets bēr-
niem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu; 

 ― notikušas 200 jogas nodarbības bērniem;

 ― notikušas 144 slidošanas apmācību nodarbības bērniem; 

 ― notikušas 250 nodarbības bērniem stājas problēmu profilaksei;

 ― Nodrošināta uzsāktā pētniecības projekta endokrinoloģijas jomā 
darbība filiālē “Torņakalns”;

 ― Izpildīts līgums sociālā rehabilitācijā sadarbībā ar Labklājības 
ministriju par individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plā-
na sastādīšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

http://www.veseligsridzinieks.lv
http://www.veseligsridzinieks.lv
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– novadīta 1 apmācība PII pedagogiem par veselīgu uzturu 
bērniem;

– novadītas 9 lekcijas PII bērnu vecākiem par veselīgu uzturu 
bērniem;

– īstenotas 2 apmācības skolu medicīnas masām par veselīgu 
uzturu un ēšanas traucējumiem jauniešiem;

– novadītas 64 nodarbības 9. un 12.klašu skolēniem par nodar-
bības skolēniem “Interaktīvo nodarbību vadīšana par skolē-
nu uzturu skolā un mājās. Ko mēs lietojam uzturā?”

– izveidots galda kalendārs “Veselības veicināšanas kalendārs 
2019. gadam”

SIA “Rīgas veselības centrs”: 

1) realizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Mēs par veselīgu 
Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumi!” ietvaros sniegti pakalpojumi: 
“Virssvara kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu” 
un “Grūtnieču vingrošana zālē un baseinā”;

2) izglītota sabiedrība par veselības veicināšanas un profilak-
ses jautājumiem veicot regulāru sadarbību ar žurnāliem 
„Mammām&Tētiem”, „Bērndārznieks”, laikrakstiem „Vesti” un 
“MK Latvija”, izvietojot informāciju SIA “Rīgas satiksme” mik-
roautobusos, portālā riga.lv. un www.facebook.lv RVC profilā;

– ar Rīgas centrālās bibliotēkas filiāļbibliotēku un RD Klientu 
apkalpošanas centra starpniecību ir izplatīti informatīvie 
materiāli par RVC valsts kvotu ietvaros piedāvātajiem pakal-
pojumiem, tajā skaitā par veselīgu uzturu.

6.2.2. Bērnu, jauniešu un viņu vecāku zināšanu 
uzlabošana par veselību un to ietekmē-
jošiem faktoriem, kā arī par drošību mā-
jās un sabiedriskās vietās (traumatisma 
profilakse) 

RD LD

(sadarbībā ar citiem 
RD nozaru departa-

mentiem, pakalpojuma 
sniedzējiem)

2017.-2020. Bērnu, jauniešu un viņu vecāku zināšanu uzlabošanai par veselību 
un to ietekmējošiem faktoriem:

– novadītas 260 interaktīvas nodarbības “Traumatisma profi-
lakses nodarbības”, pēc kuras katrs PII un sākumskolas au-
dzēknis saņēma izglītojošu krāsojamo grāmatiņu, kas palīdz 
nostiprināt nodarbībā iegūtās zināšanas;

–  Novadītas interaktīvas 130 nodarbības 5-12 klašu skolēniem 
par traumatisma profilaksi; 

– izglītojošu nodarbību vadīšana vecākiem par pirmās palīdzī-
bas sniegšanu bērniem, novadītas 8 nodarbības.

Sagatavots raksts publicēšanai mājas lapā www.veseligsridzinieks.
lv par bērnu traumatismu.

Novadītas 69 Veselības veicināšanas nodarbības ģimenēm ar bēr-
niem.

Bērnu, jauniešu un viņu vecāku zināšanu uzlabošanai par veselību un 
to ietekmējošiem faktoriem: 

– īstenota traumatisma profilakses programmu pirmo klašu 
skolēniem un PII audzēkņiem “Drošība mājās un sabiedris-
kās vietās” zināšanas, novadīta 381 nodarbība; 

– nodrošinātas informatīvi izglītojošas aktivitātes (diskusijas) 
par veselībai kaitīgiem uzturā lietojamajiem produktiem 
(enerģijas dzērieniem u.c.), kopā novadītas 9 diskusijas (235 
dalībnieki).

http://www.facebook.lv
http://www.veseligsridzinieks.lv
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6.2.3. Vides radīšana un pasākumu īstenošana, 
kas veicina veselīgus paradumus darb-
spējīgā vecuma iedzīvotāju vidū: veselīga 
uztura lietošanu, fizisko aktivitāšu palie-
lināšanu ikdienā, smēķēšanas pārtrauk-
šanu, alkoholisko dzērienu lietošanas 
samazināšanu

RD LD

(sadarbībā ar citiem 
RD nozaru departa-

mentiem, pakalpojuma 
sniedzējiem)

2017.-2020. – Novadīti 14 semināru cikli sēdoša darba veicējiem par vese-
līgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm;

– Sadarbībā ar AS “Rīgas Centrāltirgus” īstenotas 12 praktiskas 
veselīga ēdiena pagatavošanas nodarbības un degustācijas 
“Veselīga uztura skola”;

– Izveidots izglītojošs materiāls “Mana veselīgo recepšu grā-
mata”, kurā apkopotas receptes no “Veselīga uztura skola” 
gatavošanas nodarbībām;

– Notikušas 10 Sporta dienas ģimenēm;

– Izveidots galda kalendārs “Veselības vecināšanas kalendārs 
2019.gadam”.

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

 ― Dalība pētījumā “Latvijas grūtnieču uztura paradumi un to ietek-
mējošie faktori”. Aptaujātas 250 respondentes; 

 ― Tēvu dienas ietvaros organizēta lekcija par pasīvās smēķēšanas 
kaitīgumu mātei un bērnam; 

 ― novadīti 14 semināru cikli sēdoša darba veicējiem par veselīgu 
uzturu un fiziskajām aktivitātēm; 

 ― sadarbībā ar AS “Rīgas Centrāltirgus” īstenotas 12 praktiskas ve-
selīga ēdiena pagatavošanas nodarbības un degustācijas “Vese-
līga uztura skola”; 

 ― izveidots galda kalendārs “Veselības vecināšanas kalendārs 2020.
gadam”. 

 ― Izveidots un atklāts Veselības maršruts pie Rīgas Rīnūžu vidus-
skolas (Augusta Dombrovska ielā 88); 

 ― Novadīta 61 praktiskā nodarbība darba vietās par dažādiem te-
matiem (stress un izdegšana darba vietā, fiziska noguruma mazi-
nāšana, darba un ģimenes pienākumu apvienošana); 

 ― Realizētas veselību veicinošas nodarbības un gala pasākums, tai 
skaitā par atkarību tēmām “Grupu dzīvokļu” iemītniekiem, kopā 
nodrošinātas 6 grupas (66 dalībnieki).

6.2.4. Iedzīvotāju zināšanu uzlabošana par re-
produktīvo veselību, personīgās higiēnas 
un mutes veselības nozīmi

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
juma sniedzējiem)

2017.-2020. – Īstenotas 40 lekcijas pirmsskolas bērnu vecākiem un 5.-7.
klašu skolēnu vecākiem (vecāku sapulču ietvaros) “Kā vadīt 
sarunu ar bērnu par reproduktīvās veselības jautājumiem?”;

– Sagatavots raksts publicēšanai mājas lapā www.veseligsri-
dzinieks.lv par bērnu reproduktīvās veselības jautājumiem, 
tajā skaitā kā vecākiem sarunāties ar bērnu par reproduktīvo 
veselību;

– Novadītas 76 nodarbības 5. - 9.klases meitenēm par repro-
duktīvo veselību;

– Novadītas 87 nodarbības 5. - 9.klases zēniem par reproduk-
tīvo veselību;

– Novadīta 1 apmācība PII pedagogiem par mutes veselību 
bērniem;

– Notikušas 87 nodarbības 5. - 6. klašu skolēniem par mutes 
higiēnu.

SIA “Rīgas veselības centrs”: 

Realizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Mēs par veselīgu Rīgu 
– daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību pro-
filakses pasākumi!” ietvaros sniegti pakalpojumi: “Virssvara kabi-
nets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu” un “Grūtnieču vingro-
šana zālē un baseinā”, kuru ietvaros ir pārrunas ar dalībniekiem, 
tajā skaitā par reproduktīvo veselību.

SIA “Rīgas Dzemdību nams”:

1) Ģimenes skolas nodarbību norisei iegādāts jaundzimušā 
manekens;

SIA “Rīgas veselības centrs”: 

Īstenotas vingrošanas nodarbības grūtniecēm. 

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

 ― Dzemdību nama Ģimenes skolā organizētas 245 lekcijas un no-
darbības topošajiem un jaunajiem vecākiem; 

 ― Iesaistīšanās Tēvu lekciju organizēšanā un popularizēšanā; 
 ― atbalsts Mazuļu aprūpes nodarbību popularizēšanā sociālajos 

tīklos; 
 ― “Ēnu diena” optimāli realizēta ārstniecības departamenta struk-

tūrvienībās. Piedalījās 9 skolēni no visas Latvijas (Daugavpils, 
Ventspils, Rojas, Ogres u.c.); 

 ― Izstrādātas jaunas info lapas par zīdaiņu drošību; ievietotas mā-
jas lapā un izplatītas sociālajos tīklos; 

 ― Izveidoti vides stendi: “Neatstāj jaundzimušo bez uzraudzības” un 
“Mēs par zīdīšanu!”; 

 ― Kopā ar portālu riga.lv izstrādāts video seriāls par zīdaiņu drošī-
bas jautājumiem; 

 ― Sadarbībā ar Māmiņu klubu izveidots un publiskots materiāls par 
ķeizargrieziena operāciju Dzemdību namā; 

 ― īstenotas 34 lekcijas pirmsskolas bērnu vecākiem un 5.-7.klašu 
skolēnu vecākiem (vecāku sapulču ietvaros) “Kā vadīt sarunu ar 
bērnu par reproduktīvās veselības jautājumiem?”; 

 ― Notikušas 89 nodarbības 5.-6.klašu skolēniem par mutes higiēnu;
 ― Novadītas 100 nodarbības 4.-9.klases meitenēm par reproduktīvo 

veselību; 
 ― Novadītas 100 nodarbības 4.-9.klases zēniem par reproduktīvo 

veselību; 
 ― Novadītas 93 apmācības BJC un personām ar garīga rakstura trau-

cējumiem par personīgo higiēnu/reproduktīvo veselību.

http://www.veseligsridzinieks.lv
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2) Ēnu dienā 14.02.2018. piedalījās 13 jaunieši, «ēnojot» ārstu, 
vecmātes un bērnu aprūpes māsas

3) Izstrādāts informatīvais materiāls “Jaundzimušo drošība, 
sagatavota sērija ar veselīgu ēdienu receptēm, kas publi-
cētas mājaslapā, sociālajos tīklos un mājaslapā, aktualizēts 
materiāls “Ko ņemt līdzi, dodoties uz dzemdību namu?”, sa-
gatavoti un publicēti video materiāli “Pozas diskomforta un 
sāpju sajūtas mazināšanai dzemdību laikā”, “Slingu terapija”, 
“Teipošana pēcdzemdību periodā”;

4) Vecmāšu dienā organizētas vecmāšu bezmaksas konsultāci-
jas (piedalījās 9 vecmātes).

6.2.5. Atkarību un pašnāvību profilakse, dar-
bojoties gan universālās, gan selektīvās 
profilakses jomā, lai identificētu tos jau-
niešus, kuriem parādās dažādas grūtības 
skolā, kas var novest pie narkotiku lieto-
šanas vai pašnāvības veikšanas

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
juma sniedzējiem)

2017.-2020. Rīgas izglītības iestādēs tiek veikts atkarību profilakses darbs. No-
tikušas 2 lekcijas speciālistiem ar mērķi atpazīt atkarības riskus 
un simptomus.

Norisinājušies 10 apmācību semināri – “Atkarība un līdzatkarība 
ģimenē”, “Agresijas intervences programma jauniešiem”, “Atkarī-
bu profilakse pirmsskolā un sākumskolā”, “Sociāli emocionālās 
dzīves prasmes”,” Stresa ietekme uz jauniešu veselību”, ”Apreibi-
nošu vielu lietošanas diagnostika jauniešu vidū” – psihologiem, 
sociālajiem pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem un speciā-
listiem, kuri strādā ar bērniem, jauniešiem – kopā 157 speciālisti. 
Novadītas 180 diskusijas nodarbības, par atkarību profilakses tē-
mām, kurās iesaistīti 4 063 skolēni.

Rīgas izglītības iestādēs tiek veikts atkarību profilakses darbs: 

 ― notikušas 16 lekcijas skolu personālam, ar mērķi atpazīt atkarības 
riskus un simptomus; 

 ― norisinājušies 8 apmācību programmas – “Atkarība un līdzatkarība 
ģimenē”, “Agresijas intervences programma jauniešiem”, “Atkarību 
profilakse pirmsskolā un sākumskolā”, “Sociāli emocionālās dzīves 
prasmes”, ”Stresa ietekme uz jauniešu veselību” ,”Apreibinošu vielu 
diagnostika jauniešu vidū” – psihologiem, sociālajiem pedagogiem 
un sociālajiem darbiniekiem, “Bērna psihoemocionālā veselība”– 
kopā apmācīti 163 speciālisti; 

 ― novadītas 85 diskusijas par vielu lietošanu un procesu atkarībām, 
kurās iesaistīts 2001 skolēns; 

 ― novadītas 307 interaktīvas nodarbības, t.sk. par dzīves prasmju at-
tīstību - 152 , agresijas intervenci -60 un stresa ietekmi - 36. Kopā 
- 4761 skolēnam; 

 ― izstrādāta metodiskā materiāla apmācību programma “Pusaudžu 
psihosociālā veselība” un novadītas 2 pilotprojekta apmācības 
skolas pedagogiem; 

 ― nodrošināta sadarbība ar Rīgas Sociālā dienesta Atkarības profi-
lakses sektoru. Informācijas apmaiņa, darba grupas; 

 ― notikuši 14 speciālistu vadīti semināri par veselības veicināšanas 
pasākumiem, tajā skaitā par atkarību profilakses tematu.

6.2.6. Infekcijas slimību profilakse, izglītojot sa-
biedrību un veicinot savlaicīgas ārstēša-
nās uzsākšanu

RD LD

(sadarbībā ar ārstnie-
ciskā profila RP SIA)

2017.-2020. –  Īstenotas 100 nodarbības Rīgas vispārizglītojošo skolu 9. -12. 
klašu skolēniem par ar asinīm pārnēsājamo infekcijas slimī-
bu profilaksi (B, C hepatīts, HIV u.c.).

–  PVO Tuberkulozes dienas ietvaros tika rīkots pasākums “Rī-
gas iedzīvotāju informēšanas pakalpojums par tuberkulozes 
slimības izplatību un profilakses iespējām” sadarbībā ar 
nodibinājumu “Latvijas Tuberkulozes fonds”. Septiņas darba 
dienas iedzīvotājiem bija iespēja saņemt konsultācijas par 
tuberkulozes simptomiem, ārstēšanu un profilaksi, kā arī ne-
pieciešamības gadījumā tika ņemts krēpu paraugs analīzēm. 
Tika sniegtas 145 konsultācijas, tika paņemti 92 krēpu parau-
gi.

Sagatavots raksts “Cilvēka imūndeficīta vīrusa izplatība un infi-
cēšanās risks jauniešu vidū” publicēšanai mājas lapā www.vese-
ligsridzinieks.lv .

SIA “Rīgas veselības centrs”: 

– sistemātiski un regulāri sniegtas ziņas par pakalpoju-
miem, jaunumiem mājaslapā un sociālajā tīklā vietnē “Fa-
cebook”; 

– speciālistu viedoklis par veselību veicinošiem pasāku-
miem publicēts Veselības gadagrāmatā; 

– RVC īstenoto projektu reklāma veikta plašā apmērā – por-
tālos mammamuntetiem.lv; riga.lv; bb.lv; RVC FB profilā un 
mājaslapā; laikrakstā “Vesti”, žurnālā “Bērndārznieks” u.c.

http://www.veseligsridzinieks.lv
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SIA “Rīgas veselības centrs”: 

1) izglītota sabiedrība par veselības veicināšanas un profilakses 
jautājumiem veicot regulāru sadarbību ar žurnāliem „Mam-
mām&Tētiem”, „Bērndārznieks”, laikrakstiem „Vesti” un “MK 
Latvija”, izvietojot informāciju SIA “Rīgas satiksme” mikroau-
tobusos, portālā riga.lv. un www.facebook.lv RVC profilā;

2) informācija izdevumā “Veselības gadagrāmata”;

3) atjaunota www.rigasveseliba.lv mājas lapa uzlabota tās funk-
cionalitāte;

4) nodrošināta RD LD, SPKC un NVD sagatavoto izdales materiālu 
pieejamība filiālēs.

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

 ― mājas lapā ievietots un sociālajos tīklos izplatīts materiāls par ci-
tomegalovīrusa infekciju; 

 ― aktīva iesaiste SPKC organizētajā Gripas vakcinācijas kampaņā , 
RDN radot iespēju bezmaksas vakcīnu saņemt visas Latvijas grūt-
niecēm; atspoguļojums sociālajos medijos - grūtnieču vakcinācija 
pret gripu, sasniedzot 474 469 unikālos skatījumus un 12,9 tūksto-
šus skatījumu vakcinācijas kampaņas tiešraidei; 

 ― īstenotas 100 nodarbības Rīgas vispārizglītojošo skolu 9.-12.klašu 
skolēniem par ar asinīm pārnēsājamo infekcijas slimību profilaksi 
(B, C hepatīts, HIV u.c.); 

 ― mazināts infekciju slimību izplatības risks, īstenojot 179 nodarbī-
bas ( 3 987dalībnieki) roku higiēnas apmācības programmu sā-
kumsskolas vecuma bērniem. “Mana veselība” (roku mazgāšana).

6.2.7. Informācijas sniegšana iedzīvotājiem 
veselības (t.sk. veselības veicināšanas) 
jautājumos

RD LD

(sadarbībā ar citiem 
RD nozaru departa-

mentiem, pakalpojuma 
sniedzējiem)

2017.-2020. Nodrošināta piecu Veselības istabu darbība Rīgas pilsētas pašval-
dībā. Veselības istabu pamatuzdevums ir iedzīvotāju izglītošana 
veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos, vese-
līga dzīvesveida principu skaidrošana un popularizēšana. Konsul-
tāciju laikā ir iespējams izmērīt asinsspiedienu, auguma garumu, 
svaru, noteikt ķermeņa masas indeksu, kā arī noteikt holesterīna 
un cukura līmeni asinīs. 2018.gadā veselības istabas apmeklētas 
5 236 reizes.

Sagatavots raksts publicēšanai mājas lapā www.veseligsridzinieks.
lv par kritisko domāšanu internetā. 

Organizēts veselīgas novecošanas profilakses un psihoemocionā-
lās veselības veicināšanas pasākums “Diena labām domām” Rīgas 
senioriem. Pasākuma ietvaros seniori tika izglītoti par depresijas 
un trauksmes savlaicīgu atpazīšanas profilaksi un veselīgas no-
vecošanas veicināšanas, kognitīvu traucējumu agrīna atpazīša-
na. Pasākuma laikā notika 2 radošās darbnīcas – ziepju liešanas 
darbnīca un praktiskā cigun nodarbība. Kopā piedalījās 173 Rīgas 
seniori. (skat.arī 6.2.9.punktu)

Notikuši 9 Publisko lekciju cikli par garīgās veselības veicināšanu.

Notikuši 42 garīgās veselības veicināšanas publiskie semināri par 
stresu un tā radītājam veselības problēmām

SIA “Rīgas Dzemdību nams”:

1)  Sniegts atbalsts RD un ESF atbalstītajiem pasākumiem “Mēs 
par veselīgu Rīgu - daudzveidīgi un pieejami veselības veici-
nāšanas un slimību profilakses pasākumi”;

2) vecmātes ir iesaistījušās zīdīšanas veicināšanas pasāku-
mos, kā arī nodrošināts atbalsts aktivitātēm “Pāru attiecību 
stiprināšana, sekmējot tēvu iesaistīšanos bērnu aprūpē un 
audzināšanā, veicinot veselīgu ģimeņu ilgtspēju un bērnu 
emocionālo veselību”;

3) sagatavoti un publicēti dažādi informatīvie materiāli, pie 
Dzemdību nama izvietots informatīvais plakāts par mātes 
piena nozīmi bērna attīstībā;

4) ieviesti jauni pakalpojumi: “Zīdaiņu masāža”, “Slingu terapi-
ja”, “Teipošana”.

SIA “Rīgas 1.slimnīca”:

sniegta informācija par sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā www.
riga.lv;

SIA “Rīgas Dzemdību nams”: 

Dzemdību nama Ģimenes skolā organizētas lekcijas un nodarbības 
topošajiem un jaunajiem vecākiem. Plašākai publikai izglītojoši mate-
riāli un aktivitātes tika piedāvātas Rīgas pilsētas svētku laikā - Dzem-
dību nama izbraukuma teltī. 

Dzemdību nama Facebook profilā regulāri tiek sniegti arī praktiski 
padomi, kas saistīti ar grūtniecību, pēcdzemdību periodu un jaun-
dzimušo aprūpi. Vienpadsmit vēstījumi veltīti jaundzimušo drošības 
tēmai, zīdīšanas veicināšanas tēmai, grūtnieču vakcinācijai pret gripu, 
sasniedzot 474 469 unikālos skatījumus un 12,9 tūkstošus skatījumu 
vakcinācijas kampaņas tiešraidei. 

– izstrādātas jaunas informācijas lapas par zīdaiņu drošību, kas 
ievietotas mājas lapā un izplatītas sociālajos tīklos. 

– izveidots vides stends “Neatstāj jaundzimušo bez uzraudzī-
bas” un kopā ar portālu riga.lv izstrādāts video seriāls par zī-
daiņu drošības jautājumiem 

– sagatavoti materiāli un organizētas speciālistu intervijas. 
Gada laikā apzinātas vismaz 180 publikācijas masu medijos par 
RDN darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī sniegti Dzemdī-
bu nama speciālistu viedokļi par tēmām, kas saistītas ar grūt-
niecību un dzemdniecību.

– iniciēts publicitātes pasākums Akcijas Ģimenes koks, kura 
laikā atklāta Dzemdību nama apmeklētājiem un darbiniekiem 
publiski pieejama ekspozīcija par Dzemdību nama vēsturi, kā 
arī sarīkots publisks kinoseanss par Dzemdību nama vēsturi 
no Latvijas Nacionālā arhīva materiāliem; 

– piedalīšanās Rīgas pilsētas svētkos ar izbraukuma telti, dodot 
iespēju jaunajiem vecākiem pārtīt un pabarot mazuli, saņemt 
vecmāšu konsultāciju un informatīvus materiālus; 

– sadarbībā ar Māmiņu klubu izveidots un publiskots materiāls 
par ķeizargrieziena operāciju Dzemdību namā.

http://www.facebook.lv
http://www.rigasveseliba.lv
http://www.veseligsridzinieks.lv
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SIA “Rīgas veselības centrs”: 

1) informācija izdevumā “Veselības gadagrāmata”;

2) atjaunota www.rigasveseliba.lv mājas lapa, un uzlabota tās 
funkcionalitāte;

3) nodrošināta RD LD, SPKC un NVD sagatavoto izdales materiā-
lu pieejamība filiālēs;

– izglītota sabiedrība par veselības aprūpes jautājumiem vei-
cot regulāru sadarbību ar žurnāliem „Mammām&Tētiem”, 
„Bērndārznieks”, laikrakstiem „Vesti” un “MK Latvija”, izvieto-
jot informāciju SIA “Rīgas satiksme” mikroautobusos, portā-
lā riga.lv. un www.facebook.lv RVC profilā.

SIA “Rīgas veselības centrs”: 

 ― Ziņas par pakalpojumiem, jaunumiem sistemātiski un regulāri 
sniegtas mājaslapā un sociālajā tīklā vietnē “Facebook; 

 ― Speciālistu viedoklis par veselību veicinošiem pasākumiem publi-
cēts Veselības gadagrāmatā; 

 ― RVC īstenoto projektu reklāma veikta plašā apmērā – portālos 
mammamuntetiem.lv; riga.lv; bb.lv; RVC FB profilā un mājaslapā; 
laikrakstā “Vesti”, žurnālā “Bērndārznieks” utt.

6.2.8. Kaitējuma mazināšanas programmas īs-
tenošana narkotisko vielu lietotāju vidū

RD LD 2017.-2020. HIV profilakse un psihosociālie pakalpojumi narkotisko vielu lie-
totājiem un viņu kontaktpersonām (speciālistu (sociālā darbinie-
ka, psihologa, HIV konsultanta) konsultācijas). Veikta HIV ekspres-
diagnostika, apmainītas izlietotās šļirces un izsniegti prezervatīvi. 
Pakalpojums papildināts ar izglītojošām lekcijām Īslaicīgās uztu-
rēšanās mītņu (ĪUM) klientiem, par dažādām tēmām (atkarības, 
reproduktīvā veselība, infekciju slimības, personīgā higiēna u.c.).

HIV konsultanta konsultācijas, HIV testu veikšanu, sociālā darbinieka 
konsultācijas, psihologa konsultācijas, šļirču apmaiņas pakalpojumu, 
individuālā ielu darba veikšana, kas ietver sevī izlietoto šļirču savāk-
šanu no injicējamo narkotiku lietotāju pulcēšanās un uzturēšanās 
vietām. Pakalpojums ārpus pakalpojuma sniedzēja telpām mikroau-
tobusā, kurš katru darba dienu brauc pa konkrētiem maršrutiem. Tiek 
nodrošinātas izglītojošas lekcijas īslaicīgās uzturēšanās mītnes klien-
tiem (t.sk. par atkarībām, reproduktīvo veselību u.c. tēmām). 

Rezultāti: 

 ― 250 dienas tiek sniegtas HIV konsultanta konsultācijas gan telpās, 
gan mikroautobusā, šļirču apmaiņa un prezervatīvu izsniegšana, kā 
arī nodrošināts ielu darbinieku darbs;

 ― tiek sniegtas sociālo darbinieku konsultācijas 156 dienas telpās un 
149 dienas mikroautobusā; 

 ― tiek sniegtas psihologa konsultācijas telpās 52 dienas un 102 die-
nas konsultācijas tiek sniegtas mikroautobusā.

6.2.9. Vecāka gadagājuma iedzīvotāju veselības 
veicināšana un slimību profilakse

RD LD 2017.-2019. Nodrošināta 5 Veselības istabu darbība Rīgas pašvaldībā. Vese-
lības istabu pamatuzdevums ir iedzīvotāju izglītošana veselības 
veicināšanas un slimību profilakses jautājumos, veselīga dzīves-
veida principu skaidrošana un popularizēšana. Konsultāciju laikā 
iespējams izmērīt asinsspiedienu, auguma garumu, svaru, noteikt 
ķermeņa masas indeksu, kā arī noteikt holesterīna un cukura lī-
meni asinīs. 2018.gadā veselības istabas apmeklētas 5 236 reizes 
(skat. arī 6.2.7.punktu).

Senioru zvanu centra darbības nodrošināšana. Senioru zvanu 
centrā katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 14:00 darbojas viens 
līdz trīs brīvprātīgie seniori (zvanu centrā kopā nodarbināti ap-
tuveni 30 seniori), atbildot uz citu senioru zvaniem un sniedzot 
konsultācijas par dažādām aktualitātēm, kas notiek Rīgas pilsētas 
pašvaldībā, vai vienkārši uzklausot tos un palīdzot atrast domu-
biedrus. 2018.gadā saņemti 596 zvani.

Organizēts veselīgas novecošanas profilakses un psihoemocionā-
lās veselības veicināšanas pasākums “Diena labām domām” Rīgas 
senioriem. Pasākuma ietvaros seniori tika izglītoti par depresijas 
un trauksmes savlaicīgu atpazīšanas profilaksi un veselīgas no-
vecošanas veicināšanas, kognitīvu traucējumu agrīna atpazīša-
na. Pasākuma laikā notika 2 radošās darbnīcas – ziepju liešanas 
darbnīca un praktiskā Cigun nodarbība. Kopā piedalījās 173 Rīgas 
seniori (skat. arī 6.2.7.punktu).

Nodrošināta 5 Veselības istabu darbība Rīgas pašvaldībā. Veselības 
istabu pamatuzdevums ir iedzīvotāju izglītošana veselības veicināša-
nas un slimību profilakses jautājumos, veselīga dzīvesveida principu 
skaidrošana un popularizēšana. Konsultāciju laikā iespējams izmērīt 
asinsspiedienu, auguma garumu, svaru, noteikt ķermeņa masas in-
deksu, kā arī noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs. 2018.gadā 
veselības istabas apmeklētas 5 459 reizes (skat. arī 6.2.7.). 

Atbalstīta Brīvprātīgo senioru zvanu centra darbība, koordinējot infor-
mācijas izplatīšanu un nodrošinot 2 grupu aktivitātes brīvprātīgajiem 
senioriem. 

Norisinājušās sekojošas aktivitātes: 

 ― 1540 nūjošanas nodarbības; 

 ― 2 publiskie pasākumi vecāka gadagājuma cilvēkiem viņu psihoe-
mocionālās veselības veicināšanai “Diena labām domām”; 

 ― 663 Cigun nodarbības; 

 ― 15 veselību veicinošas ekskursijas iedzīvotājiem vecuma grupā 55+; 

 ― 81 fitnesa nodarbība iedzīvotājiem vecuma grupā 50+; 

 ― 409 vingrošanas nodarbības baseinā iedzīvotājiem vecuma grupā 
55+; 

http://www.rigasveseliba.lv
http://www.facebook.lv
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Notikuši 14 speciālistu vadīti semināri par veselības veicināšanas 
pasākumiem;

Notikušas 1 430 nūjošanas nodarbības Rīgas iedzīvotājiem;

Notikušas 30 Veselīga un ekonomiska uztura gatavošanas apmācī-
bas Rīgas pilsētas pašvaldības dienas centros;

Notikušas 49 Veselības veicināšanas nodarbības vecāka gada gā-
juma sievietēm;

Notikušas 232 Cigun nodarbības;

Notikušas 86 Mākslas terapijas nodarbības;

Notikušas 7 Deju terapijas nodarbības;

Notikušas 54 Vingrošana baseinā iedzīvotājiem vecumā virs 55 
gadiem;

Notikušas 96 vingrošanas nodarbības fizioterapeita pavadībā paš-
valdības SAC un DC;

Veikti 5 233 bezmaksas holesterīna un cukura līmeņa noteikšanas 
asinīs testi un ekspreskonsultācijas.

SIA “Rīgas veselības centrs”: 

1) atjaunota www.rigasveseliba.lv mājas lapa, un uzlabota tās 
funkcionalitāte;

2) izglītoti vecāka gājuma iedzīvotāji par veselības veicināša-
nas un profilakses jautājumiem veicot regulāru sadarbību ar 
žurnāliem „Mammām&Tētiem”, „Bērndārznieks”, laikrakstiem 
„Vesti” un “MK Latvija”, izvietojot informāciju portālā riga.
lv. un www.facebook.lv RVC profilā, izdevumā “Veselības ga-
dagrāmata”;

3) dalība pasākumā “Senioru zelti ritmi”. 

 ― 524 nodarbības fizioterapeita vadībā dienas centru un SAC klien-
tiem; 

 ― 200 deju terapijas nodarbības; 

 ― 136 mākslas terapijas nodarbības; 

 ― 30 veselības veicināšanas nodarbības vecāka gada gājuma sievie-
tēm; 

 ― 14 speciālistu vadīti semināri par veselības veicināšanas pasāku-
miem; 

 ― 11 000 ekspreskonsultācijas un glikozes/holesterīna eksprestestu 
veikšana;

 ― 990 nodarbības Svara korekcijas programmas pieaugušajiem ie-
tvaros.

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma

U7.1. Nodrošināt dažādu mērķa grupu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus
7.1.1. Grupu dzīvokļa izveidošana un pakalpo-

juma nodrošināšana personām ar garīga 
rakstura traucējumiem

RD LD

(sadarbībā ar RD ĪD 
un RSD, pakalpojuma 

sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi 
(jebkurā vietā Rīgā),

2020. – pastāvīgi 
(Bolderājā)

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos 
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

2019.gadā bija plānots, bet piemērotu telpu trūkuma dēļ jauns grupu 
dzīvoklis netika izveidots.

7.1.2. Dienas aprūpes centra izveidošana un 
pakalpojuma nodrošināšana personām 
ar garīga rakstura traucējumiem

RD LD

(sadarbībā ar RD ĪD 
un RSD, pakalpojuma 

sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi 
(jebkura vieta Rīgā),

2020. – pastāvīgi 
(Bolderājā)

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos 
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

2019.gadā bija plānots, bet piemērotu telpu trūkuma dēļ jauns dienas 
aprūpes centrs netika izveidots

7.1.3. Dienas aprūpes centra personām ar garī-
gās attīstības traucējumiem pakalpojuma 
nodrošināšana atbilstoši pieprasījumam 
(palielināts vietu skaits gadā par 5 vie-
tām)

RD LD

(sadarbībā ar RSD, pa-
kalpojuma sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi Turpināts finansēt 2017.gadā palielinātās 9 vietas trijos dienas ap-
rūpes centros.

No 01.05.2019. nodrošinātas 10 papildu vietas Biedrības “Svētā Jāņa 
palīdzība” DAC “Saulessvece”, Cēsu ielā 8, Rīgā.

7.1.4. Specializētās darbnīcas personām ar ga-
rīga rakstura traucējumiem pakalpojuma 
nodrošināšana atbilstoši pieprasījumam

RD LD

(sadarbībā ar RSD, pa-
kalpojuma sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos 
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos ga-
dos atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

http://www.rigasveseliba.lv
http://www.facebook.lv
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7.1.5. Dienas centru izveidošana pensijas vecu-
ma cilvēkiem pilsētas apkaimēs, ņemot 
vērā attālumu no klientu dzīvesvietas un 
sabiedriskā transporta maršrutu tīklu

RD LD

(sadarbībā ar RSD, pa-
kalpojuma sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi 
(Vecmīlgrāvī), 2018. 
– pastāvīgi (Bolde-
rājā), 2019. – pastā-
vīgi (Āgenskalnā)

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos 
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Veiktas iestrādes dienas centra ar 50 vietām izveidei 2020.gadā jaun-
ceļamajā sociālajā mājā Mežrozīšu ielā 43, Rīgā.

7.1.6. Jaunu dienas aprūpes centru izveidošana 
personām ar demenci, izvietojot tos visās 
Rīgas priekšpilsētās

RD LD

(sadarbībā ar RSD, pa-
kalpojuma sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi 
(Vidzemes priekš-

pilsētā), 2018. – 
pastāvīgi (Latgales 

priekšpilsētā)

Par 5 vietām palielināts vietu skaits vienā dienas aprūpes centrā. 03.06.2019. noslēgts līgums ar SIA Aprūpes centrs “Agate” par 5 dienas 
aprūpes centra vietu personām ar demenci nodrošināšanu Skolas ielā 
21, Rīgā.

7.1.7. Jaunas pansijas izveidošana RD LD

(sadarbībā ar RSD, pa-
kalpojuma sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi Noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzējiem par aprūpētās dzī-
vesvietas pakalpojuma nodrošināšanu.

Pansijas pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turp-
mākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespē-
jām. Nodrošināts aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums 39 personām.

7.1.8. Valsts nefinansēta tehniskā aprīkoju-
ma nodrošināšana personām ar kustību 
traucējumiem

RD LD

(sadarbībā ar RSD)

2017. – pastāvīgi 2018.gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem (valsts 
nefinansēti) 2 personām nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi.

2019.gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem (valsts ne-
finansēti) 2 personām nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi.

7.1.9. Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpoju-
ma nodrošināšana motivētiem klientiem, 
t.sk. ģimenēm bez pastāvīga mājokļa, kuri 
aktīvi veic darbības, lai mainītu savus dzī-
ves apstākļus

RD LD

(sadarbībā ar RSD, pa-
kalpojuma sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi

2018.gadā pakalpojumu saņēma 255 personas. 2019.gadā pakalpojumu saņēma 273 personas.

7.1.10. Naktspatversmes pakalpojuma izveido-
šana un nodrošināšana

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
juma sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos 
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos ga-
dos atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

7.1.11. Dienas centru izveidošana bezpajumtnie-
kiem un pakalpojuma nodrošināšana

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
juma sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 
(Kurzemes rajonā),

2018. – pastāvīgi 
(Ziemeļu rajonā)

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos 
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos ga-
dos atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

7.1.12. Dienas aprūpes centru izveidošana bēr-
niem

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
juma sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi

2018.gadā pakalpojumu saņēma 69 personas.

2019.gadā Dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar funkcio-
nāliem traucējumiem saņēma 75 personas. 2019.gada novembrī par 5 
vietām palielināts vietu skaits Rīgas 3.speciālās pamatskolas dienas 
aprūpes centrā “Torņakalna rūķi”.

2019.gadā veiktas iestrādes dienas aprūpes centra bērniem no sociālā 
riska ģimenēm ar 25 vietām izveidei 2020.gadā jaunceļamajā sociālajā 
mājā Mežrozīšu ielā 43, Rīgā.

7.1.13. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas iestādes “Jauniešu māja” 
izveidošana

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
juma sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2018.gadā pakalpojumu saņēma 57 personas. 2019.gadā pakalpojumu saņēma 55 personas.

7.1.14. Atbalstītās dzīvošanas jauniešiem pēc 
ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma un 
atbalsta centra jauniešiem izveidošana

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
juma sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi 2018.gadā uzsākts process pie uzdevuma izpildes. Pakalpojums 
tiks uzsākts 2019. gada 1. jūnijā, kā mītnes vieta Rīgas pašvaldības 
bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Imanta”.

2019.gada septembrī struktūrvienībā “Imanta” darbu uzsāka Jauniešu 
atbalsta centrs, kas pārņēma RSD funkciju – sociālo darbu ar jaunie-
šiem pēc ārpusģimenes aprūpes. Kā arī tika izveidots jauns sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums jauniešiem ar izmitināšanu. Pakalpojumu 
nodrošināja Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, kā arī līgu-
morganbizācijas. Pakalpojumu 2019.gadā saņēma 8 jaunieši.
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7.1.15. Izglītojošo un atbalsta grupu nodrošinā-
šana jaunajiem un topošajiem vecākiem

RD LD

(sadarbībā ar RSD, pa-
kalpojuma sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2018.gadā pakalpojumu saņēma 131 Rīgas Sociālā dienesta klients. 
Projekta ietvaros “SOS Resursu un kompetences centra prakse uz 
bērna vērstas pieejas ieviešana Latvijā” Agrīnās brīdināšanas – 
prevencijas sistēmas ieviešana dzemdību namos”, PEP (pirmās 
emocionālās palīdzības) mammu atbalsts nodrošināts 100 jauna-
jām māmiņām, no kurām 42 iesaistītas atbalsta grupās.

2019.gadā projekta ietvaros “SOS Resursu un kompetences centra 
prakse uz bērna vērstas pieejas ieviešana Latvijā” Agrīnās brīdināša-
nas – prevencijas sistēmas ieviešana dzemdību namos” PEP mammu 
atbalsts nodrošināts 134 jaunajām māmiņām, kā arī tika nodrošinātas 
16 atbalsta grupas. 

2019.gadā tika nodrošinātas Bērnu un bērnu vecāku informatīvi izglī-
tojošas atbalsta grupas bērnu vecākiem vecumā no 0- 2 gadiem. Pa-
kalpojumu saņēma 41 klients.

7.1.16. Sociālā darba pakalpojuma pirkšana no 
NVO sociālā riska ģimenēm ar bērniem

RD LD

(sadarbībā ar RSD, pa-
kalpojuma sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2018.gadā deleģējuma līguma ietvaros SOS “Ģimeņu atbalsta 
centrs” sniedza sociālā darba pakalpojumu 131 ģimenei.

2018. gadā “SOS Resursu un kompetences centra prakse uz bērnu 
vērsta pieejas ieviešanai Latvijā” ietvaros sociālā darba pakalpo-
jumu saņēma 40 ģimenes, kurās aug 80 bērni, uz kuriem attieci-
nāms Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pants. 

2019.gadā deleģējuma līguma ietvaros SOS “Ģimeņu atbalsta centrs” 
sniedza sociālā darba pakalpojumu 147 ģimenēm. 

2019.gadā “SOS Resursu un kompetences centra prakse uz bērnu vēr-
sta pieeja ieviešanai Latvijā” ietvaros sociālā darba pakalpojumu sa-
ņēma 43 ģimenes, kurās aug 84 bērni, uz kuriem attiecināms Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma 58.pants.

7.1.17. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas iestādes bērniem “ģime-
nes tipa modeļa” izveidošana

RD LD

(sadarbībā RP BJC)

2019. – pastāvīgi 2018.gadā Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūr-
vienības “Imanta “ un “Vita“ pilnībā pārgāja uz “ģimenes tipam 
pietuvinātu” aprūpes modeli.

2019.gadā Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienī-
bās “Imanta“, “Vita” un “Ziemeļi” tika realizēts ģimenes tipa aprūpes 
modelis, savukārt pakalpojuma līguma ietvaros, sadarbībā ar līgu-
morganizācijām, kuras sniedz minēto pakalpojumu, no 01.09.2019. tiek 
realizēta tikai ar organizācijām, kurās tiek nodrošināts ģimenes tipa 
aprūpes modelis.

7.1.18. Papildu vietu nodrošināšana ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-
cijas institūcijās pilngadīgām personām, 
t.sk. ģimenes tipa institūcijās

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
juma sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi Finansētas papildu 164 vietas, t.sk. 14 vietas – ģimenes tipa in-
stitūcijā.

Finansētas kopā 1815 vietas, t.sk. 43 vietas – ģimenes tipa institūcijā.

7.1.19. Zema līmeņa patversmes un higiēnas 
centra pakalpojuma izveidošana un no-
drošināšana

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
juma sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos 
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos ga-
dos atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

7.1.20. Atskurbtuves pakalpojuma izveidošana 
un nodrošināšana

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
juma sniedzējiem)

2018. – pastāvīgi Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos 
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos ga-
dos atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

7.1.21. Mobilās brigādes ielu sociālajam darbam 
ar bezpajumtniekiem darbības paplaši-
nāšana

RD LD

(sadarbībā ar Rīgas 
patversmi)

2018. – pastāvīgi Pakalpojuma izveidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos 
gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Izveidota otra Rīgas patversmes mobilā brigāde, kura uzsāka darbu 
2019.gada jūlijā

7.1.22. RSD DC pārveidošana par kopienas 
centriem

RD LD

(sadarbībā ar RSD)

2017. – pastāvīgi Plānota turpmākajos gados atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta iespējām.

Plānotā DC pārveidošana par kopienas centriem tiek atcelta. 

7.1.23. Atbalsta sistēmas izveidošana īpaši so-
ciāli atbalstāmām ģimenēm/ personām

RD LD (sadarbībā ar 
RSD)

2019.–2020. Atbalsta sistēmas īpaši sociāli atbalstāmām ģimenēm/personām iz-
veidošana un nodrošināšana plānota turpmākajos gados atbilstoši 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

U7.2. Pilnveidot pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu kvalitāti
7.2.1. Vides pieejamības nodrošināšana paš-

valdības sociālo pakalpojumu sniedzē-
jinstitūcijās

RD LD, RSD, Rīgas pat-
versme, RSAC, RP BJC

2017.-2018.

(RSD, Rīgas pat-
versme, RP BJC, 

RSAC “Mežciems”, 
RSAC “Stella maris” 

un RSAC “Gai-
ļezers”)

Vides pieejamība tiek nodrošināta pakāpeniski, atbilstoši Rīgas 
pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Vides pieejamība tiek nodrošināta pakāpeniski, atbilstoši Rīgas pilsē-
tas pašvaldības budžeta iespējām.
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7.2.2. Cenu pārskatīšana sociālajiem pakalpo-
jumiem

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
jumu sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2018.gadā atbilstoši sociālā pakalpojuma standarta aprēķinam 
palielināta cena 5 sociālajiem pakalpojumiem - aprūpes mājās 
pakalpojumam, ģimenes asistenta pakalpojumam, ēdināšanas 
pakalpojumam maznodrošinātām personām, ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām per-
sonām (SAC) pakalpojumam, īslaicīgās sociālās aprūpes un soci-
ālās rehabilitācijas institūcijā (sociālo gultu) pakalpojumam, kā 
arī palielināts pašvaldības dotācijas apmērs stacionārajām ārst-
niecības iestādēm pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma par 
sociālā darba pakalpojuma nodrošināšanu ietvaros.

2019.gadā atbilstoši sociālā pakalpojuma standarta aprēķinam palie-
lināta cena 15 sociālajiem pakalpojumiem: 

 ― bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas insti-
tūcijā pakalpojumam, 

 ― diennakts krīzes tālruņa psiholoģiskās un informatīvās palīdzības 
krīzes situācijā nonākušām personām pakalpojumam, 

 ― īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojumam, 

 ― krīzes centra pakalpojumam, 

 ― DAC pakalpojumam bērniem un viņu ģimenēm, 

 ― DAC pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 

 ― Individuālo rehabilitācijas plānu izstrādes pakalpojumam bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem, 

 ― agrīnās korekcijas apmācības pakalpojumam “Portidža” bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, 

 ― Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mam institūcijā bērniem “Atelpas brīdis”, 

 ― Psiholoģiskajai konsultēšanai bērniem ar funkcionāliem traucēju-
miem un viņu ģimenēm; 

 ― dienas centra pilngadīgām personām pakalpojumam; 

 ― DAC personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumam, 

 ― DAC personām ar demenci pakalpojumam,

 ― Ģimeņu un bērnu psiholoģiskās izpētes un atzinuma sniegšana 
vardarbības gadījumā pakalpojumam, 

 ― Psiholoģiskā konsultēšana ģimenēm ar bērniem, 

 ― Sociālpsiholoģiskā atbalsta pakalpojumiem (narkologa un speciālā 
pedagoga konsultācijām) 

 ― grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumam, 

 ― īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 
(sociālo gultu) pakalpojumam; 

 ― silto pusdienu piegādes mājās pakalpojumam.

7.2.3. Kvalitatīvu konsultatīvā atbalsta pakal-
pojumu nodrošināšana audžuģimenēm, 
aizbildņiem, adoptētājiem

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
jumu sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 
(atbilstoši Rīgas pil-
sētas PB iespējām)

2018.gadā pakalpojumu saņēma 340 personas. Ņemot vērā, 
ka 2018.gadā ir uzsākts valsts atbalsts un Rīgā reģistrēti 3 
ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, sabiedrības informēšanas 
pasākumi par pašvaldības līdzekļiem nav veikti.

2019.gadā pakalpojumu saņēma 241 persona. Pakalpojumu saņēmēju 
skaits samazinājies, jo pakalpojumu daļēji nodrošina ārpusģimenes 
aprūpes atbalsta centri.

7.2.4. Krīžu – profesionālo audžuģimeņu atbal-
sta pakalpojumu attīstīšana

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
jumu sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2018. gadā “Drošās ģimenes vides” pakalpojumu nodrošināja 12 
ģimenes, sniedzot pakalpojumu 19 bērniem.

2019.gadā pakalpojumu kopumā saņēma 18 bērni 11 audžuģimenēs.

7.2.5. Kvalitatīva sociālās rehabilitācijas un 
sociālās aprūpes pakalpojumu nodroši-
nāšana bērniem ar funkcionāliem iero-
bežojumiem

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
jumu sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2018. gadā pakalpojumu saņēma 238 personas. Uzsākts realizēt 
“Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem. Kopā pakalpojumu saņēma 4 per-
sonas.

2019.gadā pakalpojumus saņēma 224 personas. Tika turpināts realizēt 
“Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem”, pakalpojumu saņēma 6 personas. 2019.gada 
rudenī tika ieviests jauns sociālais pakalpojums bērniem ar autiska 
spektra traucējumiem – sociālās rehabilitācijas programmu “Sociali-
zācijas grupas bērniem ar autiska spektra traucējumiem”.
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7.2.6. RSAC sniegšanas vides uzlabošana un 
attīstīšana

RD LD, RSAC 2017. – pastāvīgi 2018.gadā RSAC nodrošināts papildu finansējums EUR 34 779 ap-
mērā infrastruktūras uzlabošanas darbu veikšanai un inventāra 
iegādei (klientu istabu remonts, uzbrauktuves maiņa, vizuālās 
informācijas apzīmējumu nodrošināšana, sterilizācijas iekārtas 
iegāde, funkcionālo gultu iegāde).

2019.gadā RSAC nodrošināts papildu finansējums EUR 437 060 apmē-
rā infrastruktūras uzlabošanas darbu veikšanai un inventāra iegādei 
(piemēram, klientu istabu remonts, uzbrauktuves maiņa, vizuālās in-
formācijas apzīmējumu nodrošināšana, IT ierīkošana klientu uzrau-
dzībai, tehnisko palīglīdzekļu un funkcionālo gultu iegāde).

7.2.7. Krīzes intervences pakalpojumu attīs-
tīšana krīzes situācijā nonākušajām ģi-
menēm, kurās draud bērna nokļūšana 
ārpusģimenes aprūpē

RD, RD LD, NVO 2017. – pastāvīgi 2018.gadā pakalpojumu saņēma 10 ģimenes, kurā ir 15 pilngadīgas 
personas un 17 bērni.

2019.gadā pakalpojumu saņēma 4 ģimenes, kurās ir 6 pilngadīgas per-
sonas un 4 bērni.

7.2.8. Sociālās rehabilitācijas programmu no-
drošināšana jauniešiem ar uzvedības 
problēmām

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
jumu sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2018.gadā pakalpojumu saņēma 72 jaunieši. 2019.gadā pakalpojumu saņēma 75 jaunieši. No 2019.gada uzsākts 
jauns pakalpojums – sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar 
saskarsmes grūtībām, pakalpojumu saņēma 17 bērni un viņu ģimenes 
locekļi.

7.2.9. Efektīva sadarbības modeļa izveide krīzes 
un katastrofu gadījumā Rīgas pilsētas 
pašvaldībā

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
jumu sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2018.gadā pilotprojekta “Psihosociāla atbalsta pakalpojums krīzes 
un katastrofu gadījumā” ietvaros tika apmācīti 20 Rīgas pašvaldī-
bu speciālisti.

2019.gadā apmācības “Psihosociāla atbalsta pakalpojums krīzes un 
katastrofu gadījumā” tika nodrošinātas 12 Rīgas pašvaldību speciālis-
tiem un 5 iestāžu vadītājiem.

7.2.10. Sociālo rehabilitācijas programmu no-
drošināšana personām ar garīga rakstura 
traucējumiem

RD LD

(sadarbībā ar pakalpo-
jumu sniedzējiem)

2017. – pastāvīgi 2018.gadā pakalpojumu saņēma 4 ģimenes, kuras audzina 5 bēr-
nus.

2019.gadā pakalpojumu saņēma 17 personas:

 ― pakalpojumu ar izmitināšanu mātēm ar garīga rakstura traucēju-
miem saņēma 1 māte ar bērnu;

 ― pakalpojumu bez izmitināšanas saņēma 16 klienti (4 klienti ar bēr-
niem un 12 pilngadīgas personas).

Sociālās rehabilitācijas programmu ar izmitināšanu mātēm ar garī-
ga rakstura traucējumiem un viņu bērniem plānots attīstīt 2020.gadā 
jaunceļamajā sociālajā mājā Mežrozīšu ielā 43, Rīgā.

7.2.11. Rīgas SAC reorganizācija RD LD, Rīgas SAC 2019.–2020. Veiktas iestrādes reorganizācijas veikšanai (tikšanās ar RSAC par reor-
ganizācijas modeli, finansējuma aprēķins). Reorganizācija tiks veikta 
atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

7.2.12. Aprūpes kvalitātes uzlabošana Rīgas SAC RD LD, Rīgas SAC 2019.–2020. Atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām aprūpes inven-
tāra, tehnisko palīglīdzekļu, funkcionālo gultu iegāde, IT risinājumu 
ieviešana klientu uzraudzībai (skat.7.2.6. punktu), kā arī nodrošināts 
papildu finansējums klientu higiēnas precēm, autiņbiksītēm, medika-
mentiem. 

Nodrošinātas papildu 7 aprūpētāju, 2.25 apkopēju un 1 sociālā dar-
binieka amata vieta. Aprūpētāju profesijas prestiža celšanas un dar-
binieku motivēšanas nolūkos 2019.gada septembrī organizētas aprū-
pētāju sacensības. Lai nodrošinātu aprūpētāju vakanču aizpildīšanu, 
aprūpētājiem piedāvāta iespēja izmantot dienesta viesnīcu. 

Informēta RD vadība par nepieciešamību palielināt aprūpētāju ama-
ta vietu skaitu un atalgojumu Rīgas SAC strādājošajiem aprūpētājiem 
un citiem darbiniekiem, kā arī nepieciešamību uzlabot Rīgas SAC in-
frastruktūru. Rīgas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta projektā 
iekļauts finansējums aprūpētāju atalgojuma palielināšanai.

U7.3. Nodrošināt motivējošu sociālo palīdzību
7.3.1. Bērnu dzimstības atbalstīšana, piešķirot 

bērna piedzimšanas pabalstu
RSD 2017. – pastāvīgi Pabalstu saņēma 6 400 personas. Pabalstu saņēma 5 965 personas.
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7.3.2. Priekšnoteikumu nodrošināšana ikvie-
nam Rīgas iedzīvotājam viņa pamat-
vajadzību apmierināšanai minimālā 
līmenī (pabalsts garantētā minimālā ie-
nākumu līmeņa nodrošināšanai; dzīvokļa 
pabalsts; citi pabalsti)

RSD 2017. – pastāvīgi Personu skaita sadalījums pa pabalsta grupām:

•	 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – 
6 332;

•	 dzīvokļa pabalsts – 11 024; 
•	 veselības aprūpei – 3 001;
•	 pabalsti audžuģimenēm – 306; 
•	 pabalsti pilngadīgiem bāreņiem – 374; 
•	 izglītības ieguves atbalstam – 1 154; 
•	 politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās 

kustības dalībniekiem – 2 783; 
•	 mājokļa pielāgošanai – 52;
•	 sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – 247;
•	 simts un vairāk gadus sasniegušām personām – 70;
•	 pabalsti aizbildnim – 483;
•	 pabalsts aizgādnim – 765; 
•	 ēdināšanas apmaksa skolēniem – 20;
•	 apbedīšanas pabalsts- 1 018.

Personu skaita sadalījums pa pabalsta grupām: 

 ― garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – 5 493; 

 ― dzīvokļa pabalsts – 9 167; 

 ― veselības aprūpei – 3 245; 

 ― pabalsti audžuģimenēm – 361; 

 ― pabalsti pilngadīgiem bāreņiem – 402;

 ― izglītības ieguves atbalstam – 1 174; 

 ― politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustī-
bas dalībniekiem – 2 644; 

 ― mājokļa pielāgošanai – 71; 

 ― sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – 198; 

 ― simts un vairāk gadus sasniegušām personām – 75; 

 ― pabalsti aizbildnim – 491; 

 ― pabalsts aizgādnim – 773; 

 ― apbedīšanas pabalsts- 885; 

 ― pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC - 9.

7.3.3. Katra sociālās palīdzības saņēmēja aktīva 
iesaistīšana aktīvā līdzdarbībā savu soci-
ālo problēmu risināšanā

RSD 2017. – pastāvīgi 115 darbspējīgi nestrādājoši RSD klienti, kas saņem sociālo palī-
dzību vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, tika iesaistīti sociālo prasmju 
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. 

Kopumā pārskata gadā sociālie darbinieki sniedza 9080 konsul-
tācijas, nepieciešamības gadījumā uzsākot individuālu sociālo 
darbu ar personu, kura saņem sociālo palīdzību un kurai ir grūtī-
bas iesaistīties darba tirgū un nodrošināt savas pamatvajadzības, 
iesaistot personu dažādos līdzdarbības pasākumos atbilstoši risi-
nāmajai problēmai.

Lai risinātu klientu komplicētās sociālās problēmas un palīdzē-
tu bezdarbniekiem iekļauties darba tirgū, tika nodrošināti dažādi 
sociālie pakalpojumi, paredzot to saņemšanu kā klientu līdzdar-
bības pienākumu (piemēram, atkarības profilakses speciālistu un 
narkologa, psihologa konsultācijas u.c.). Klienti tiek iesaistīti arī 
Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) aktīvajā nodar-
binātības pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (vairāk 
informācijas U7.4.1. un U7.4.3.punktos). 

2018.gadā sociālā palīdzība tika atteikta 195 darbspējīgām nestrā-
dājošām personām, jo klients nelīdzdarbojās, no tiem 105 klienti 
atteicās no sadarbības.

2019.gadā sociālā darba speciālisti sniedza 5 832 konsultācijas darb-
spējīgām nestrādājošām personām, nepieciešamības gadījumā uzsā-
kot individuālu sociālo darbu ar personu, kura saņem sociālo palī-
dzību, kurai ir grūtības iesaistīties darba tirgū un nodrošināt savas 
pamatvajadzības, iesaistīja dažādos līdzdarbības pasākumos atbilsto-
ši risināmajai problēmai.

42 darbspējīgi nestrādājoši RSD klienti, kas saņēma sociālo palīdzību 
vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, tika iesaistīti sociālo prasmju saglabā-
šanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos.

Pie esošā lielā pieejamo vakanču skaita NVA Rīgā 2019.gadā – no 17 
329 gada sākumā un 26 371 gada beigās, sociālie darbinieki kā līdzdar-
bības pienākumu biežāk noteica izmantot NVA piedāvātas vakances.

Kā klientu līdzdarbības pienākumi tika noteikti sociālie pakalpojumi, 
piemēram, atkarības profilakses speciālistu un narkologa konsultāci-
jas, psihologa konsultācijas. 257 RSD klienti tika iesaistīti NVA aktīvajā 
nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.

2019.gadā sociālā palīdzība tika atteikta 116 darbspējīgām nestrādājo-
šām personām, 59 personām no tām atteikuma iemesls bija – atteik-
šanās no līdzdarbības.

7.3.4. Atbalsts iedzīvotājiem krīzes situācijā RSD 2017. – pastāvīgi Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā saņēma 96 personas. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā saņēma 182 personas.
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U7.4. Sekmēt iedzīvotāju iesaistīšanos darba tirgū
7.4.1. Darbspējīgu nestrādājošu personu līdz-

dalības veicināšana bezdarba problēmas 
risināšanā, nodrošinot daudzveidīgu līdz-
darbības pasākumu kopumu – sociālā 
darba pakalpojums, atbalsta grupas, psi-
hologa un atkarību speciālistu konsultā-
cijas u.c.

RSD 2017. – pastāvīgi 2018.gadā RSD sociālie darbinieki sniedza psihosociālu atbalstu 
darbspējīgām nestrādājošām personām, kuras saviem spēkiem 
nespēja pārvarēt šķēršļus, kas traucēja gūt regulārus ienākumus 
no darba un apmierināt personas vai ģimenes pamatvajadzības, 
kā arī aktivizēja un motivēja uz pārmaiņām ilgstoši nestrādājošas 
darbspējīgas personas. RSD sociālie darbinieki strādāja ar 567 
darbspējīgām nestrādājošām personām, risinot viņu un ģimenes 
locekļu sociālās problēmas. 

Lai risinātu klientu komplicētās sociālās problēmas un palīdzētu 
bezdarbniekiem iekļauties darba tirgū, RSD 2018.gadā turpināja 
nodrošināt nepieciešamos atbalsta pakalpojumus klientiem – 
ilgstošajiem bezdarbniekiem, paredzot to saņemšanu kā klientu 
līdzdarbību:

 ― atkarības profilakses speciālistu konsultācijas saņēma 151 per-
sona (no tiem 75 RSD klienti; 43 klienti reģistrēti Nodarbinātī-
bas valsts aģentūrā);

 ― narkologa konsultācijas saņēma 208 personas;

 ― psihologa individuālās konsultācijas saņēma 95 personas.

 ―  115 RSD klienti, kuri saņēma sociālo palīdzību vismaz 3 mēne-
šus pēc kārtas, tika iesaistīti RSD pašvaldības sabiedriskajos 
darbos, darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas 
un apgūšanas pasākumos 12 stundas nedēļā (vairāk informā-
cijas U7.4.3.punktā). 

 ― Klienti tika iesaistīti arī NVA aktīvās nodarbinātības pasākumā 
“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (vairāk informācijas U7.4.3.
punktā).

•	 Samazinoties ilgstoši nestrādājošo personu skaitam RSD 
un sakarā ar to, ka NVA pieejams Motivācijas programmas 
pakalpojums ilgstošajiem bezdarbniekiem, tika pārtraukts 
atbalsta grupu pakalpojums. Darbspējīgas nestrādājošas 
personas iesaistījās RSD DC organizētajos atbalsta pasāku-
mos, piemēram, apguva datora un valsts valodas prasmes, 
kā arī iesaistījās dažādās interešu nodarbībās.

RSD sociālie darbinieki sniedza psihosociālu atbalstu darbspējīgām 
nestrādājošām personām, kuras saviem spēkiem nespēja pārvarēt 
šķēršļus, kas traucēja gūt regulārus ienākumus no darba un apmieri-
nāt personas vai ģimenes pamatvajadzības, kā arī aktivizēja un moti-
vēja uz pārmaiņām ilgstoši nestrādājošas darbspējīgas personas. RSD 
sociālie darbinieki individuāli strādāja ar 388 darbspējīgām nestrādā-
jošām personām, risinot viņu un ģimenes locekļu sociālās problēmas. 

Lai risinātu klientu sociālās problēmas un palīdzētu bezdarbniekiem 
iekļauties darba tirgū, RSD 2019.gadā turpināja nodrošināt nepiecieša-
mos atbalsta pakalpojumus klientiem – ilgstošajiem bezdarbniekiem, 
paredzot to saņemšanu kā klientu līdzdarbību: 

 ― atkarības profilakses speciālistu konsultācijas saņēma 194 per-
sonas (no tām 85 RSD klienti; 67 klienti reģistrēti Nodarbinātības 
valsts aģentūrā); 

 ― narkologa konsultācijas saņēma 168 personas; 

 ― psihologa individuālās konsultācijas saņēma 102 personas. 

 ― 42 RSD klienti, kuri saņēma sociālo palīdzību vismaz 3 mēnešus 
pēc kārtas, tika iesaistīti RSD pašvaldības sabiedriskajos darbos, 
darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūša-
nas pasākumos 12 stundas nedēļā. 

 ― 401 bezdarbnieks iesaistījās NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā 
“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Pasākuma laikā 20 personas 
uzsāka pastāvīgu algotu darbu. 

 ― Darbspējīgas nestrādājošas personas iesaistījās RSD DC pilngadī-
gajām personām organizētajos pasākumos.

7.4.2. Cilvēku ar invaliditāti darbā iekārtošanas 
pakalpojuma nodrošinājums, attīstot sa-
darbību ar uzņēmējiem

RD LD

(sadarbībā ar RSD, NVO)

2017. – pastāvīgi RSD sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu apvie-
nība “Apeirons”” sniedza nodarbinātības atbalsta pakalpojumus 
cilvēkiem ar invaliditāti ar mērķi mazināt/novērst sociālās izolē-
tības risku, veicināt iekļaušanos sabiedrībā un integrāciju darba 
tirgū, strādājot gan ar konkrēto mērķa grupu, gan uzrunājot darba 
devējus. Pakalpojums nodrošināja individuālas speciālistu kon-
sultācijas, atbalstu individuāli un grupā, ekskursijas pie darba 
devējiem, darba praksi un dažādus seminārus. 2018.gadā pakal-
pojumu saņēma 53 personas, no tām 25 pakalpojuma saņēmēji 
uzsāka darbu dažādās profesijās: dežurants-sargs, apkopējs, pa-
līgstrādnieks, transportlīdzekļa krāsotājs, apsargs, ceļu strādnieks, 
telpu uzkopšanas darbinieks, autovadītājs, reģistrators, klientu un 
pacientu reģistrators, furgona vadītājs, u.c.

RSD sadarbībā ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu apvienība 
“Apeirons”” sniedza nodarbinātības atbalsta pakalpojumus cilvēkiem 
ar invaliditāti ar mērķi mazināt/novērst sociālās izolētības risku, vei-
cināt iekļaušanos sabiedrībā un integrāciju darba tirgū, strādājot gan 
ar konkrēto mērķa grupu, gan uzrunājot darba devējus. Pakalpojums 
nodrošināja individuālas speciālistu konsultācijas, atbalstu individu-
āli un grupā, ekskursijas pie darba devējiem, darba praksi un dažā-
dus seminārus. 2019.gadā pakalpojumu saņēma 43 personas, no tām 
20 pakalpojuma saņēmēji uzsāka darbu dažādās profesijās: šuvēja, 
sētnieks, trauku mazgātāja, zvanu centra operators, dežurants, pa-
līgstrādnieks, administrators, projektu vadītājs, lietvedis, autovadītājs, 
pārdevējs- kasieris, rasētājs, garderobists, u.c.

7.4.3. Grantu programma “Atbalsts sociālās uz-
ņēmējdarbības projektiem, kas vērsti uz 
nodarbinātības veicināšanu”

RD LD

(sadarbībā ar RSD)

2017. – pastāvīgi 2018.gadā tika izsludināts granta programmas “Sociālās atstumtī-
bas riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības veicināša-
na Rīgā” 2.projektu konkurss. Tika atbalstīti trīs pieteikumi un ir 
uzsākta projektu īstenošana.

2019.gadā tika izsludināts granta programmas “Sociālās atstumtības 
riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā” 
3.projektu konkurss. Tika atbalstīts viens pieteikums un uzsākta pro-
jekta īstenošana.



184

Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai 
periods

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība

U8.1. Radīt un uzturēt cilvēkiem drošu pilsētvidi
8.1.1. Apgaismojuma ierīkošana līdz šim neap-

gaismotās pilsētas ielās
RPA “Rīgas gaisma” 2017.-2020. Ierīkots ielu apgaismojums:

•	 Rudzu ielas posmā no Jaunciema gatves līdz dzīvojamajai 
mājai Nr.46 un Arāju ielā.

•	 Izstrādāts apgaismojuma ierīkošanas tehniskais projekts 
šādiem objektiem:

•	 Māras dīķa parks;
•	 Rumbas iela;
•	 Krāču, Ābeļu, Dārziņu ielas;
•	 E.Smiļģa iela.

•	 Ierīkots/papildināts ielu apgaismojums: ·
•	 Foreļu, Karūsu, Samu, Makšķernieku un Pludiņu ielās;
•	 Dzintaru, Dzelmes, Rojas, Asnu un Ilmeņa ielās.
•	 Izstrādāts apgaismojuma ierīkošanas tehniskais projekts šā-

diem objektiem: 
•	 Krāču iela; 
•	 Ābeļu iela;
•	 Dārziņu 27.līnija;
•	 Rumbas iela. 
•	 Izstrādāts Ēbelmuižas parka apgaismojuma ierīkošanas inže-

niertopogrāfiskais plāns

AI
Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

1.Ierīkots apgaismojums Dagdas ielas 6 rotaļu laukumam. 

2.Ierīkots apgaismojums Maskavas dārza rotaļu laukumam Maskavas 
ielā.

PI Nav finansējuma. Nav finansējuma.

ZI Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ. Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.

8.1.2. Novecojušo apgaismojuma līniju kapitāl-
remonts un rekonstrukcija

RPA “Rīgas gaisma” 2017.-2020. Biķernieku ielas posmā no Lielvārdes ielas līdz Struktoru ielai 
veikta kabeļu nomaiņa – 560m, veikta balstu nomaiņa.

Mores ielas posmā no Ostas ielas līdz Lēdurgas ielai veikta kabeļu 
nomaiņa – 300m.

O.Vācieša ielas posmā veikta kabeļu nomaiņa – 850m, nomainīti 
16 apgaismes balsti, uzstādīti 16 LED gaismas ķermeņi.

Brīvības ielas posmā no Matīsa ielas līdz Artilērijas ielai veikta 
kabeļa nomaiņa – 440m.

Lucavsalas apgaismojuma kabeļa ieguldīšana – 420m.

Tallinas ielas posmā veikta kabeļa nomaiņa – 250m.

Mastu izbūves darbi pie Vairoga ielas dzelzceļa pārvada, Kārļa Ulmaņa 
gatvē un Lielirbes ielā.

Kabeļa atjaunošanas darbi: 

•	 A.Dombrovska ielas dzīvojamajā masīvā posmā no Kāvu ielas 10 
līdz A.Dombrovska Nr.45;

•	 A.Dombrovska ielā posmā no Kāvu ielas līdz Skuju ielai un Skuju 
ielā līdz Punduru ielai;

•	 Dzīvojamajā masīvā Maskavas-Salaspils ielu rajonā;
•	 Sergeja Eizenšteina ielā Nr.21;
•	 Martas Rinkas ielā līdz Punduru ielai;
•	 Viestura prospektā.
150 LED gaismekļu uzstādīšana Rīgas vēsturiskā centra ielās – Baznī-
cas ielā, Skolas ielā, Tērbatas ielā.

Novecojušo balstu nomaiņa dažādos Rīgas pilsētas rajonos.

AI Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

PI Nav finansējuma. Nav finansējuma.

ZI Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ. Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.
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8.1.3. Apgaismojuma ierīkošana dzīvojamo 
namu iekškvartālu teritorijās

RPA “Rīgas gaisma” 2017.-2020. 56 balstu nomaiņa Imantas dzīvojamā masīvā.

Bērnu rotaļu laukuma izgaismošana Lubānas ielā.

Bērnu rotaļu laukuma izgaismošana Lielupes ielā.

AI Jauns apgaismojums Ģertrūdes ielas savienojuma tunelī zem 
dzelzceļa ar Daugavpils ielu.

Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

PI Nav finansējuma. Ierīkots apgaismojums Lielupes ielas bērnu rotaļu laukumā – iekš-
kvartālā starp Lemešu iela 5, 7 Lielupes iela 60, 62

ZI Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ. Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.

8.1.4. Pilsētas apgaismes sistēmas regulēšanas 
ieviešana

RPA “Rīgas gaisma” 2017.-2020. 54 ielu apgaismojuma elektrosadales skapji aprīkoti ar automati-
zēto vadības sistēmu, uzstādot tajos jauno attālināto vadību.

72 ielu apgaismojuma elektrosadales skapji aprīkoti ar automatizēto 
vadības sistēmu, uzstādot tajos jauno attālināto vadību.

8.1.5. LED tehnoloģiju ieviešana pilsētas ap-
gaismojumā, izmantojot distances sprie-
guma un gaismas intensitātes regulēša-
nu gaismekļiem

RPA “Rīgas gaisma” 2017.-2020. Iesniegti pieteikumi projektu konkursā līdzfinansējuma saņemša-
nai:

•	 “Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma 
sistēmā”;

•	 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot viedās 
pilsētvides tehnoloģijas Rīgas apgaismojuma sistēmā”.

Uzstādīti 35 LED gaismekļi Raiņa bulvārī, 50 LED gaismekļi 11. no-
vembra krastmalā, 178 LED gaismekļi vēsturiskā centra ielās.

Noslēgts līgums “Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgais-
mojuma sistēmā” projekta realizācijai ar “EKII” līdzfinansējumu.

150 LED gaismekļu uzstādīšana Rīgas vēsturiskā centra ielās – Baznī-
cas ielā, Skolas ielā, Tērbatas ielā.

8.1.6. Ārējā ielas apgaismojuma remonts un ie-
rīkošana Dārziņu apkaimē

AI

(sadarbībā ar RPA “Rīgas 
gaisma”)

2017.-2020. Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Tika pieprasīts finansējums, netika piešķirts, nerealizējās finansiālu 
apsvērumu dēļ.

8.1.7. Rīgas pilsētas videonovērošanas sistē-
mas attīstība un uzturēšana

RPP Pastāvīgi Sadarbībā ar ITC realizēts projekts “Rīgas pilsētas videonovēroša-
nas sistēmas paplašināšana Bolderājas un Daugavgrīvas apkai-
mēs”.

Pie jaunās videonovērošanas sistēmas, pieslēgtas gan pilsētas, 
gan arī transportlīdzekļu videonovērošanas kameras.

Šobrīd RPP VNC ir nodrošināts pieslēgums 206 videonovērošanas 
kamerām sabiedriskās kārtības uzraudzīšanai pilsētas publiskajās 
vietās, kā arī 19 Rīgas pilsētas izglītības iestāžu lokālajiem punk-
tiem. 2018.gadā pie RPP VNC bija pieslēgtas 29 jaunas videonovē-
rošanas kameras, kas uzstādītas Bolderājā un Vakarbuļļos. Pie-
slēgtas 5 jaunas kameras, kas uzstādītas Ģertrūdes ielas tunelī. 
Tika pieslēgtas četras pārvietojamās kameras (stropi).

RPP VNC darbinieki Rīgā 2018.gadā ir fiksējuši 2 409 likumpārkāpu-
mus. Saglabāti un izsniegti 909 videoieraksti, no tiem RPP ietvaros 
izsniegti – 438, citām tiesībsargājošajām un drošības iestādēm 
procesuālo darbību nodrošināšanai izsniegts – 471. Pēc iestāžu 
pieprasījuma caurskatīti un sniegta informācija par 1 018 video-
ierakstiem.

Šobrīd RPP VNC ir nodrošināts pieslēgums (licences) 207 videonovē-
rošanas kamerām sabiedriskās kārtības uzraudzīšanai pilsētas publis-
kajās vietā. No tām 197 videonovērošanas kameras ir tehniskā kārtībā 
un funkcionē. 

RPP VNC darbinieki Rīgā 2019.gadā ir fiksējuši 3 495 likumpārkāpumus. 
Saglabāti un izsniegti 743 videoieraksti, tiesībsargājošajām un drošī-
bas iestādēm procesuālo darbību nodrošināšanai. Analizējot dažādus 
notikumus tika caurskatīti 5 262 videoieraksti. 

Vienotās videonovērošanas sistēmas datu glabātuves risinājuma ak-
tivācija-palaišana darbībā atbilstoši videonovērošanas programmatū-
ras prasībām. 

RPP nodaļu videonovērošanas sistēmu apvienošana, lai vadība notik-
tu no vienotas programmatūras risinājuma.

Divas a/m aprīkotas ar videonovērošanas sistēmu, papildus iegādātas 
44 “Milestone” licences.

8.1.8. Drošības pasākumi pie/uz ūdeņiem RPP Pastāvīgi Izglābti 9 slīkstoši cilvēki, veikti 16 glābšanas darbi uz ūdens, 
sniegta pirmā medicīniskā palīdzība 62 personām, atrasti plud-
malēs nomaldījušies 27 bērni. Pārbaudīti 849 kuģošanas līdzekļi 
un 3 612 makšķernieki, izņemti 183 nelikumīgi zvejas rīki ar kopējo 
garumu 2986 m, aizturēti 8 maluzvejnieki. Novadītas 42 lekcijas 
par drošību pie, uz ūdens un ledus t.sk. karjeru dienu ietvaros 
RPP DŪCAP darba prezentācija un dalība pasākumos, kas saistīta 
ar bērnu un jauniešu drošību. Brīdinātas uz ledus personas nav, 
jo likuma normas ir mainījušās un RPP nav tiesīga par šāda veida 
pārkāpumu pieņemt lēmumu lietā, tādejādi arī var piemērot tikai 
mutvārdu aizrādījumu.

Izglābti 6 slīkstoši cilvēki, veikti 8 glābšanas darbi uz ūdens, sniegta 
pirmā medicīniskā palīdzība 41 personai, atrasti pludmalēs nomaldī-
jušies 19 bērni. Pārbaudīti 607 kuģošanas līdzekļi un 4 604 makšķer-
nieki, izņemti 154 nelikumīgi zvejas rīki ar kopējo garumu 3 512 m, aiz-
turēti 3 maluzvejnieki. Novadītas 34 lekcijas par drošību pie, uz ūdens 
un ledus t.sk. karjeru dienu ietvaros RPP DŪCAP darba prezentācija un 
dalība pasākumos, kas saistīta ar bērnu un jauniešu drošību. Apseko-
tas 301 bīstamas vietas ledus monitorēšanas laika periodā.



186

Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai 
periods

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

U8.2. Paaugstināt drošības uzturētāju darbības efektivitāti
8.2.1. Policijas pakalpojumu kvalitātes uzlabo-

šana, tehniskā nodrošinājuma un jaunā-
ko tehnoloģiju ieviešana un attīstīšana, 
skaitliskā sastāva palielināšana, nodro-
šinot klātbūtni visā pilsētas teritorijā, 
policijas darbinieku profesionālās kvali-
fikācijas celšana

RPP Pastāvīgi Iegādātas 17 jaunas transporta vienības – desmit operatīvās ko-
mercfurgona tipa vieglās automašīnas, viena apvidus klases ope-
ratīvā automašīna, viena vieglā pasažieru automašīna, divas mo-
torlaivas ar piekaramajiem dzinējiem, trīs piekabes - laivu vedēji.

2018.gada beigās pēc štata 987 amata vietas, vakances 105 un dar-
binieku skaits 882, kas ir 89.4 % no kopējā štatu vietu skaita. 

RPP darbinieki piedalījās 124 dažādu veidu kursos, semināros, 
apmācībās un kvalifikācijas celšanas pasākumos (kopā 1012 dar-
binieki):

•	 RPP taktikā, kuru organizēja Baltijas Drošības Skolas (sa-
skarsme ar krīzes stāvoklī nonākušām problemātiskām un 
agresīvām personām, policijas auto patruļu darbinieku spe-
ciālā taktiskā sagatavošana, rīcība terorisma draudu gadī-
jumā un darbs pie izglītības iestādēm) piedalījās 342 darbi-
nieki;

•	 Instruktoru vienības darbinieku apmācībās – 68 darbinieki;
•	 vadošo darbinieku apmācībās efektīvā personāla vadībā 

un motivācijā, kā arī dažāda veida darbinieku profesionālās 
kvalifikācijas apmācībās – 240 darbinieki;

•	 bērnu likumpārkāpumu profilakses pārkāpumu jomā – 
52 darbinieki;

•	 drošas braukšanas jomā – 86 darbinieki.
Iegādāti 53 jauni mobilie telefoni, 50 planšetdatori ar uzlādes 
dokstacijām patruļgrupām, 22 lielizmēra monitori dežūrdaļām, 6 
portatīvie datori.

Iegādātas 3 jaunas transporta vienības: viena motorlaiva ar piekara-
mo dzinēju, divas vieglās automašīnas. 

2019.gada beigās pēc štata 986 amata vietas, vakances 138 un darbi-
nieku skaits 848, kas ir 86 % no kopējā štatu vietu skaita.

406 RPP darbinieki piedalījās dažādu veidu kursos, semināros, apmā-
cībās un kvalifikācijas celšanas pasākumos: 

•	 36 RPP darbinieki piedalījās “Pirmās palīdzības sniegšana” pa-
plašinātajā 40 stundu programmas apmācībā, kuru pasniedza 
SIA “Neatliekamās medicīnas centrs”; 

•	 25 RPP darbinieki piedalījās “Bērnu tiesību aizsardzība” 10 stun-
du apmācības programmā, kuras veica RPP apmācīti Bērnu li-
kumpārkāpumu profilakses nodaļas darbinieki un programmas 
saturs tika saskaņots Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspek-
cijā; 

•	 60 RPP darbinieki piedalījās “Bērnu tiesību aizsardzība” 14 stun-
du apmācības programmā, kuras veica RPP apmācīti Bērnu li-
kumpārkāpumu profilakses nodaļas darbinieki un programmas 
saturs tika saskaņots Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspek-
cijā; 

•	 70 RPP darbinieki piedalījās “Drošas braukšanas apmācības” 
operatīvā transportlīdzekļa vadīšanā ekstremālos apstākļos, 
apmācības veica SIA “Drošas braukšanas skola”; 

•	 48 RPP darbinieki piedalījās “Pašvaldības policijas darbinieka 
darba specifika pie izglītības iestādēm” 8 stundu apmācībās, ap-
mācības veica SIA “Baltijas Drošības Skola”; 

•	 96 RPP darbinieki tika apmācīti “Policijas taktikas īpatnības” 
dežūrdaļas un auto patruļas darbinieku speciāla taktiskā sa-
gatavošana darbs pāros, konfliktu vadība un rīcība ārkārtas si-
tuācijās, stresa noturība, apmācības veica SIA “Baltijas Drošības 
Skola”; 

•	 54 RPP darbinieki piedalījās Valsts sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” organizēto 
mācību seminārā „Saskarsme ar cilvēkiem, kuriem, iespējams ir 
psihiska rakstura traucējumi”; 

•	 17 RPP darbinieki piedalījās “Darba aizsardzības” apgūšanas 60 
stundu apmācības programmā. 

Iegādāti 35 termodrukas printeri, 16 mobilās videonovērošanas ka-
meras, 44 planšetdatori patruļgrupām, 55 gab. 27collu un 17 gab. 24 
collu monitori dežūrdaļām un atlikušo novecojošo 19 collu monitoru 
nomaiņai, 2 portatīvie un 7 stacionārie datori.

8.2.2. Aktīva pašvaldības sadarbība ar valsts in-
stitūcijām drošības un kārtības nodroši-
nāšanā (Valsts policija, Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienests u.c.)

RPP Pastāvīgi Kopā ar Valsts policiju veikti 30 reidi, kopā ar Valsts ieņēmumu 
dienestu – 24, kopā ar Valsts darba inspekciju – 10, kopējs darbs 
801 masu pasākuma nodrošināšanā.

Kopā ar Valsts policiju veikti 46 reidi, kopā ar Valsts ieņēmumu die-
nestu – 3, kopā ar Valsts darba inspekciju – 7, kopējs darbs 316 masu 
pasākumu nodrošināšanā.
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8.2.3. Zivju resursu aizsardzība Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā, veicot akvato-
rijas monitoringu, reidus, izņemot neli-
kumīgus makšķerēšanas un zvejniecības 
rīkus, aizturot un sodot maluzvejniekus

RPP Pastāvīgi 2018.gada vidū RPP DŪCAP saņēma lietošanā divus kvadriciklus 
Artic Cat Alterra 700 XT, un 2018.gada beigās vienu piepūšamā tipa 
laivu Fjordstar FS390 ar dzinēju Tohatsu M30HL un laivu piekabi, 
kā arī vienu RPP DŪCAP jau esošo laivu aprīkoja ar videonovēroša-
nas sistēmu un eholotu-ploteri Lowrance HDS-9. Iepriekš minētās 
vienības tika iegādāta par piešķirtajiem LR ZM apakšprogrammas 
“Zivju fonds” finanšu līdzekļiem un RD līdzfinansējuma. Sakarā ar 
minēto kvadriciklu saņemšanu, sezonas beigās, tie tika izmantoti 
lai piekļūtu ūdenstilpju krasta vietām, kur nav iespējams citādi 
piekļūt ar automašīnām. (Langas upe, Vecdaugava, Juglas upes 
ieteka Juglas ezerā, Bieķengrāvis no Lucavsalas puses, Hapaka 
grāvis u.c) un apzinātu maluzvejnieku darbības vietas.

2019.gada beigās RPP DŪCAP saņēma lietošanā vienu jaunu alumīnija 
motorlaivu Fjordstar 530 AL ar dzinēju Tohatsu MFS 50 AH un sešus 
binokļus Pulsar Expert VMR 8x40. Iepriekš minētās vienības tika ie-
gādāta par piešķirtajiem LR ZM apakšprogrammas “Zivju fonds” fi-
nanšu līdzekļiem un RD līdzfinansējuma. Sakarā ar minēto Alumīnija 
laiva ir aprīkota ar jumta konstrukciju, autonomu siltā gaisa krāsniņu, 
bākugunīm, sirēnu un binokļiem. Šāds papildus aprīkojums ļauj dar-
biniekiem izmantot laivu nelabvēlīgos laika apstākļos (lietū, vējā un 
sniegā) nemazinot to darbaspējas. Savukārt izturīgais alumīnija lai-
vas materiāls pasargā to no korpusa bojāšanas saskaroties ar ledus 
kārtu. Laivu iespējams izmantot kā novērošanas posteni sagaidot un 
aizturot maluzvejniekus, nelegālu zvejniecības rīku izņemšanas brīdī, 
tādējādi veicinot zivju resursu aizsardzības un saglabāšanas pasāku-
mus ilgtermiņā.

U8.3. Nostiprināt drošības faktorus pilsētā (pasākumi, akcijas)
8.3.1. Likumpārkāpumu prevencija un izglītojo-

šais darbs ar nepilngadīgajām personām 
gan mācību iestādēs, gan ģimenēs, kā arī 
izklaides vietās un uz ielas

RPP Pastāvīgi Veiktas 2122 individuālas preventīvas pārrunas ar nepilngadīga-
jiem un viņu vecākiem, 458 profilaktiski nepilngadīgo apsekojumi 
dzīvesvietās, 493 reizes apsekotas nepilngadīgo pulcēšanas vietas 
un vispārizglītojošo mācību iestāžu piegulošās teritorijas. Notikuši 
58 pasākumi sadarbībā ar citām institūcijām (sadarbība ar Valsts 
policiju, saistībā ar kopīga materiāla izskatīšanu, ar Bāriņtiesu, 
tikšanās kopīga materiāla izvērtēšanā, kopīga apsekošana dzīves-
vietā, ar izglītības iestādes atbildīgo personu, pārrunas saistībā 
ar atbalsta sniegšanu, problēmsituācijas risināšanu, kompetences 
noteikšana, vienošanās par plānotajiem pasākumiem, ar Dienas 
centriem, krīzescentriem, darbinieku konsultēšana, risinājumu 
meklēšana kopējo problēmu risināšanā, ar sociālo dienestu krīzes 
gadījumu risinājuma meklēšana, vadības līmenī tikšanās ar mērķi 
uzlabot savstarpējo sadarbību) un 66 starpinstitucionālas sanāks-
mes. Veiktas 320 psiholoģiskas konsultācijas (audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļu izpildes lietu ietvaros – 250, saistībā ar bērna 
deviantu uzvedību, krīzēm u.t.t. – 70).

Veiktas 2302 individuālas preventīvas pārrunas ar nepilngadīgajiem 
un viņu vecākiem, 581 profilaktiski nepilngadīgo apsekojumi dzīves-
vietā, 582 reizes apsekotas nepilngadīgo pulcēšanās vietas un vispā-
rizglītojošo mācību iestāžu piegulošās teritorijas. Notikuši 74 pasāku-
mi sadarbībā ar citām institūcijām (sadarbība ar Probācijas dienestu, 
Valsts policiju, saistībā ar kopīga materiāla izskatīšanu, ar Bāriņtiesu, 
tikšanās kopīga materiāla izvērtēšanā, kopīga apsekošana dzīvesvietā, 
ar izglītības iestādes atbildīgo personu, pārrunas saistībā ar atbalsta 
sniegšanu, problēmsituācijas risināšanu, kompetences noteikšana, 
vienošanās par plānotajiem pasākumiem, ar Dienas centriem, krī-
zescentriem, darbinieku konsultēšana, risinājumu meklēšana kopējo 
problēmu risināšanā, ar sociālo dienestu krīzes gadījumu risinājuma 
meklēšana, vadības līmenī tikšanās ar mērķi uzlabot savstarpējo sa-
darbību) un 59 starpinstitucionālas sanāksmes. Veiktas 214 psiholo-
ģiskas konsultācijas (audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu izpildes 
lietu ietvaros – 141, saistībā ar bērna deviantu uzvedību, krīzēm u.t.t. 
– 73).

U8.4. Veidot sociālās programmas, lai mazinātu atkārtotu noziegumu izdarīšanu

U8.5. Risināt klaiņojošo dzīvnieku problēmu pilsētā
8.5.1. Atbildīgas un labvēlīgas iedzīvotāju at-

tieksmes pret mājdzīvniekiem sekmēša-
na

RD MVD 2017.-2019. Katru gadu tiek rīkota Rīgas pilsētas maznodrošināto un trūcīgo 
iedzīvotāju suņu un kaķu sterilizācijas un eitanāzijas akcija, kas 
ietver bezmaksas pakalpojumu Rīgas pilsētas attiecīga statusa ie-
dzīvotājiem veterinārmedicīnisko aprūpi. Šīs programmas ietvaros 
2018.gadā tika sterilizēti 174 kaķi un 16 suņi, savukārt eitanazēti 16 
kaķi un 7 suņi.

Katru gadu tiek rīkota Rīgas pilsētas maznodrošināto un trūcīgo ie-
dzīvotāju suņu un kaķu sterilizācijas un eitanāzijas akcija, kas ietver 
bezmaksas pakalpojumu Rīgas pilsētas attiecīga statusa iedzīvotājiem 
veterinārmedicīnisko aprūpi. Šīs programmas ietvaros 2019.gadā tika 
sterilizēti 190 kaķi un 16 suņi, savukārt eitanazēti 10 kaķi un 2 suņi

8.5.2. Klaiņojošo dzīvnieku depopulācijas vei-
cināšana

RD MVD 2017.-2019. 2018.gadā tika sterilizēti/kastrēti un nogādāti atpakaļ to dzīves 
vietā 1 350 bezsaimnieka kaķi.

2018.gadā no Rīgas ielām tika paņemti bezpalīdzīgā stāvoklī nonā-
kuši 885 savvaļas dzīvnieki, negadījumos cietuši 1 623 kaķi un 74 
suņi un izķerti 723 klaiņojoši suņi un 265 bez saimnieka palikuši 
kaķi.

RD MVD ar biedrību “Dzīvnieku pansija Ulubele” un biedrību “Jug-
las dzīvnieku aizsardzības grupa” ir noslēgts līgums par dzīvnieku 
uzturēšanu patversmē. Patversmēs tiek nogādāti izķerti klaiņojo-
šie suņi un kaķi, kas dažādu iemeslu dēļ ir palikuši bez saimnie-
kiem. 2018.gadā patversmēs tika uzņemti 760 suņi un 457 kaķi.

2019.gadā tika sterilizēti/kastrēti un nogādāti atpakaļ to dzīves vietā 1 
311 bezsaimnieka kaķi. 

2019.gadā no Rīgas ielām tika paņemti bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuši 
859 savvaļas dzīvnieki, negadījumos cietuši 1 561 kaķi un 89 suņi un 
izķerti 781 klaiņojoši suņi un 461 bez saimnieka palikuši kaķi. 

RD MVD ar biedrību “Dzīvnieku pansija Ulubele” un biedrību “Juglas 
dzīvnieku aizsardzības grupa” ir noslēgts līgums par dzīvnieku uzturē-
šanu patversmē. Patversmēs tiek nogādāti izķerti klaiņojošie suņi un 
kaķi, kas dažādu iemeslu dēļ ir palikuši bez saimniekiem. 2019.gadā 
patversmēs tika uzņemti 706 suņi un 471 kaķi.
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RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis

U9.1. Veicināt nolietotā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda renovāciju
9.1.1. Iedzīvotāju sapulču organizēšana, lai 

pieņemtu slēmumus par dzīvojamo māju 
renovāciju

RNP 2017. – pastāvīgi Organizētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces un aptaujas 138 adresēs par energoefektivitātes jau-
tājumiem.

Informēti dzīvokļu īpašnieki kopumā 160 adresēs par dzīvojamo 
māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas un energoefektivitātes jau-
tājumiem.

Aktualizēta informācija RNP tīmekļa vietnē sadaļā “Māju atjauno-
šana”.

60 konsultāciju un atbilžu sniegšana par māju atjaunošanas ie-
spējām e-pastā: siltinasana@rnparvaldnieks.lv. 

Sagatavots informatīvais materiāls “Četri soļi līdz atjaunotai mā-
jai ar līdzfinansējumu”, kas ir pieejams RNP klientu apkalpošanas 
centros un tiek izmantos arī kā informatīvs materiāls klientu in-
formēšanai dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības sapulcēs, 
tikšanās reizēs ar dzīvojamo māju pārstāvjiem. 

18.09.2018. organizēts “Atvērto durvju dienu” pasākums pie daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura prospektā 83, Rīgā, kas pirmā 
Rīgā atjaunota ALTUM īstenotās energoefektivitātes programmas 
ietvaros.

Organizētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsa-
pulces un aptaujas 85 adresēs par energoefektivitātes jautājumiem. 
41 dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumus par 
dalību siltināšanas programmā un pilnvarojumu RNP iesniegt tehnis-
ko dokumentāciju ALTUM, saņemt atzinumu un veikt citas darbības 
projektu īstenošanā. 

Informēti dzīvokļu īpašnieki kopumā 227 adresēs par dzīvojamo māju 
tehniskā stāvokļa uzlabošanas un energoefektivitātes jautājumiem. 

55 konsultāciju un atbilžu sniegšana par māju atjaunošanas iespējām 
e-pastā: siltinasana@rnparvaldnieks.lv. 

Aktualizēta informācija RNP tīmekļa vietnē sadaļā “Māju atjaunošana”. 

17.01.2019. organizēta konference “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas”, kur 
pieredzē dalījās Rīgā jau atjaunoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pārstāvji, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” māju atjaunošanas projektu 
vadītāji un viesi no Igaunijas, kā arī Ekonomikas ministrijas un AS “At-
tīstības finanšu institūcija Altum” pārstāvji. 

https://www.rnparvaldnieks.lv/lv/jaunumi/iedvesmojosi_pieredzes_
stasti_par_dzivojamas_majas_atjaunosanu 

23.04.2019. organizēts informatīvs seminārs RD (Rīga, Rātslaukums 1) 
par dzīvojamo māju atjaunošanas iespējām RD programmu ietvaros

9.1.2. Daudzdzīvokļu māju energoauditu un 
energosertifikātu izstrādes organizēšana

REA 2017.-2020. 2018.gada sniegtas konsultācijas un pieņemti iesniegumu ener-
goauditu veicināšanai. Darbi būs pabeigti 2019.gada 1.pusgadā.

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” turpinā-
ja nodrošināt atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoauditu 
veikšanai un energosertifikātu sagatavošanai ar pašvaldības līdzfi-
nansējumu, kopumā līdz 2019.gada beigām ir saņemti 103 pieteikumi 
energoauditu veicināšanai, kurus saskaņā ar ieplānoto budžetu ir pa-
redzēts īstenot 2020.gadā 2.ceturksnī.

RNP 2017. – pastāvīgi Sagatavoti un iesniegti REA 15 pieteikumi energoauditu izstrādei. 

Izstrādāti 23 energoauditi ar pašvaldības līdzfinansējumu.

Sagatavots un iesniegts REA 1 pieteikums energoaudita izstrādei. Iz-
strādāti 33 energoauditi ar pašvaldības līdzfinansējumu.

9.1.3. Publiski pieejamas datubāzes izveidoša-
na un uzturēšana centralizētai siltumap-
gādei pievienotiem namiem par faktisko 
ēku energoefektivitāti iepriekšējā gadā

REA 2017. – pastāvīgi Datu bāzi plānots aktualizēt 2019.gadā. Datu bāzi plānots aktualizēt 2020.gadā.

9.1.4. Inovatīvu tehnoloģiju, iekārtu un risinā-
jumu ieviešanas veicināšana ēku ener-
goapgādē

REA 2017.-2020. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. Dati nav pieejami, nebija pieejams finansējums energoinspektoru die-
nesta izveidei.

mailto:siltinasana@rnparvaldnieks.lv
mailto:siltinasana@rnparvaldnieks.lv
https://www.rnparvaldnieks.lv/lv/jaunumi/iedvesmojosi_pieredzes_stasti_par_dzivojamas_majas_atjaunosanu
https://www.rnparvaldnieks.lv/lv/jaunumi/iedvesmojosi_pieredzes_stasti_par_dzivojamas_majas_atjaunosanu
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U9.2. Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo rajonu renovāciju un labiekārtošanu
9.2.1. Esošās situācijas daudzdzīvokļu dzīvoja-

mo māju rajonos izvērtēšana un to sa-
nācijas un humanizācijas rīcības plānu 
sagatavošana

RNP 2017.-2019. 1. 2018.gada 1.pusgadā ir sagatavota informācija par 4 222 dzīvoja-
mo māju finanšu līdzekļu atlikumiem par 2017.gadu (uz 2018.gada 
1.aprīli) un 2.pusgadā ir sagatavojusi 8 442 provizoriskos 2018.gada 
dzīvojamo māju finanšu līdzekļu atlikumus uz 2018.gada 30.jūniju 
un 30.septembri.

2. RNP 2018.gadā veicis sekojošo:

•	 norit darbs pie objekta Vienības gatve 126, pagraba pārsegu-
ma konservācijas projekta izstrādes;

•	 par tehniskās dokumentācijas izstrādi Rīgas pilsētas Būv-
valdē ir iesniegti projekti, kuru rezultātā (pēc saskaņošanas 
procedūras un iepirkuma veikšanas) varēs likvidēt konstruk-
tīvo elementu avārijas Grēdu ielā 3, Ģertrūdes ielā 86, Lienes 
ielā 27, kā arī veikt nojaukšanas darbus Augusta Deglava ielā 
38, Rīgā;

•	 Mazā Nometņu iela 11, Rīgā - Būvvaldē iesniegts izskatīša-
nai/saskaņošanai dzīvojamās mājas konstrukciju atjaunoša-
nas būvprojekts;

•	 noslēgts konservācijas darbu līgums par objekta konservē-
šanu Daugavpils ielā 52, liters 002, Rīgā, kas tika saskaņots 
Būvvaldē, tika realizēti darbi un veikta darbu pieņemšana;

•	 parakstīts līgums par darbu veikšanu Duntes ielā 26, korpuss 
1, (jaunā adrese Ozolu ielā 7). Darbi varētu tikt uzsākti pēc 
panāktas vienošanās ar dzīvokļu īpašniekiem par piekļuves 
nodrošināšanu;

•	 sakarā ar avāriju likvidāciju/pārvaldīšanas tiesību pārņem-
šanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” neapmierinošā un sliktā 
tehniskā stāvoklī esošo māju skaits ir 121 vienība.

3. Piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu 43 848,53 EUR ap-
mērā, īstenoti trīs vēsturisko ēku saglabāšanas projekti par kopē-
jo summu 128 228,41 EUR ar PVN:

•	 “Par ēkas Lāčplēša ielā 23, Rīgā, kadastra apzīmējums 
0100 022 0059 001, daļas saglabāšanas darbu projektu” 
(21.05.2018. līgums Nr. DI-18-254-lī). Kopējās faktiskās projek-
ta būvdarbu izmaksas – 8 300,00 EUR bez PVN, pašvaldības 
atbalsts 4 150,00 EUR;

•	 “Par projekta “Par ēkas Vīlandes ielā 7, Rīgā, kadastra ap-
zīmējums 0100 011 0104 001, saglabāšanas darbu projektu” 
(21.05.2018. līgums Nr. DI-18-256-lī). Kopējās faktiskās projek-
ta būvdarbu izmaksas – 49 058,89 EUR bez PVN, pašvaldības 
atbalsts 20 000,00 EUR;

•	 “Par projekta “Par ēkas Aleksandra Čaka ielā 44, Rīgā, ka-
dastra apzīmējums 0100 029 0062 001, saglabāšanas darbu 
projektu” (22.05.2018. līgums Nr. DI-18-269-lī). Kopējās faktis-
kās projekta būvdarbu izmaksas – 48 615,00 EUR bez PVN, 
pašvaldības atbalsts 19 698,53 EUR.

1. 2019.gada 1.pusgadā ir sagatavota informācija par 4 245 īpašumu, 
tajā skaitā dzīvojamo māju, garāžu un nedzīvojamo ēku finanšu lī-
dzekļu atlikumiem par 2018.gadu (uz 2019.gada 1.aprīli) un 2.pusgadā 
ir sagatavota informācija par 4 136 īpašumu provizoriskiem finanšu 
līdzekļu atlikumiem uz 2019. gada 30. jūniju, par 4 098 īpašumu pro-
vizoriskiem finanšu līdzekļu atlikumiem uz 2019. gada 30.septembri. 

2. RNP 2019.gadā ir noslēdzis līgumus par tehniskās (projektu) doku-
mentācijas izstrādi sekojošos objektos: 

1. Augusta Dombrovska ielā 9b, Rīgā; 

2. Zvaigznāja gatvē 9, Rīgā; 

3. Beberbeķu ielā 26, Rīgā; 

4. Vienības gatvē 126, Rīgā; 

5. Mazā Nometņu 11, Rīgā; 

6. Daugavpils ielā 49, Rīgā; 

7. Dzirnavu ielā 151, Rīgā; 

8. Volguntes ielā 17, Rīgā; 

9. Ludzas ielā 51, Rīgā. 

No iepriekš minētās projektu dokumentācijas 1. – 5. pozīcijas ir pa-
beigti projekti, kas saskaņoti Rīgas pilsētas būvvaldē. 

Saskaņā ar izstrādātajiem projektiem tiek plānota darbu realizācija, 
tos iekļaujot kā plānotus darbus dzīvojamo māju uzturēšanas daru 
plānos vai arī par darbu izpildi tiek noslēgti trīspusējie līgumi, kur dzī-
vokļu īpašnieku kopības izvēlēts pakalpojuma sniedzējs veic darbus. 

Pārējie projekti (pozīcijas 6. – 9.) ir izstrādes stadijā, t.i., plānots pa-
beigt 2020.gadā.

3. Piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būv-
mantojuma saglabāšanai 63 083,17 EUR apmērā, īstenoti 4 vēsturisko 
ēku saglabāšanas projekti par kopējo summu 351 821,25 EUR ar PVN: 

•	 par projektu “Ēkas Skolas ielā 36A, Rīgā, kadastra apzīmējums 
0100 020 0015 001, saglabāšanas darbu projekts” (28.05.2019. lī-
gums Nr. DI-19-184-lī). Kopējās faktiskās projekta izmaksas – 115 
039,87 EUR ar PVN, pašvaldības atbalsts 20 000,00 EUR; 

•	 par projektu “Ēkas Dzirnavu ielā 3, Rīgā, kadastra apzīmējums 
0100 018 0006 001, saglabāšanas darbu projekts” (04.06.2019. lī-
gums Nr. DI-19-207-lī). Kopējās faktiskās projekta izmaksas – 116 
550,42 EUR ar PVN, pašvaldības atbalsts 19 882,88 EUR; 

•	 par projekta “Ēkas Dzirnavu ielā 3A, Rīgā, kadastra apzīmējums 
0100 018 0006 002, saglabāšanas darbu projekts” (29.05.2019. lī-
gums Nr. DI-19-189-lī). Kopējās faktiskās projekta izmaksas – 112 
253,91 EUR ar PVN, pašvaldības atbalsts 20 000,00 EUR;

•	 par projekta “Ēkas Artilērijas ielā 6, Rīgā, kadastra apzīmē-
jums 0100 028 0039 001, daļas saglabāšanas darbu projekts” 
(28.05.2019. līgums Nr. DI-19-185-lī). Kopējās faktiskās projekta 
izmaksas – 7 977,05 EUR ar PVN, pašvaldības atbalsts 3 200,29 
EUR.
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Projektu konkursa “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 
dzīvojamo māju atjaunošanai” ietvaros tika sagatavoti un, REA 
iesniegti 5 pieteikumi šādām adresēm: Keramikas ielā 2 (divi pie-
teikumi), Kuldīgas ielā 13a, Slokas ielā 169, Kuldīgas ielā 15.

2018.gadā īstenots projekts: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ke-
ramikas ielā 2 atjaunošanas darbi (03.10.2018. līgums Nr. REA-18-
73-lī). Kopējās projekta būvdarbu izmaksas – 7 078,38 EUR, t.sk. 
PVN, pašvaldības atbalsts 3 539,19 EUR.

4. RNP iepirkumu līgumu ietvaros nozāģēti 127 avārijas koki un 55 
avārijas zari. Plānveida kārtībā novainagoti 2 437 koki, nozāģēti 775 
zari, nozāģēti un izfrēzēti 41 koki un izfrēzēti 33 celmi.

5. RNP Dārznieku vienība veikusi apstādījumu kopšanu 276 objek-
tos (160 objektos pirmreizējā un 116 objektos atkārtotā ik gadējā 
kopšana). Apstādījumu sakopšanas darbu ietvaros ir veikti esošo 
krūmu apgriešanas, veidošanas, tīrīšanas un atjaunošanas darbi. 
Teritorijās esošo augļu koku formējošās apgriešanas, atjaunoša-
nas un likvidēšanas darbi un koku vainagu pacelšanas, zaru grie-
šanas un zāģēšanas darbi līdz 2,5 m augstumā.

6. RNP Dārznieku vienība veikusi apstādījumu ierīkošanu divos 
objektos (1 dzīvojamo māju teritorijās, balstoties uz māju pilnva-
roto personu iesniegumiem un 1 apstādījumu ierīkošana piemi-
ņas vietā Mežaparkā).

Projektu konkursa “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvo-
jamo māju atjaunošanai” ietvaros tika sagatavoti un, Rīgas pašval-
dības aģentūrā “Rīgas enerģētikas aģentūra” iesniegti 9 pieteikumi 
šādām adresēm: Keramikas ielā 2 (divi pieteikumi), Kuldīgas ielā 13A, 
Slokas ielā 169, Mārupes ielā 15A, Tekstilnieku ielā 1, Paula Lejiņa ielā 
20 (trīs pieteikumi). 

2019.gadā, piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo 
māju atjaunošanai 22 248,36 EUR apmērā, īstenoti 3 daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku atjaunošanas projekti par kopējo summu 44 496,71 EUR 
ar PVN: 

•	 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Keramikas ielā 2, Rīgā, atjauno-
šanas darbi – ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 
4., 5.kāpņu telpā (30 dzīvokļos) (23.04.2019. līgums Nr. REA-19-
43lī). Kopējās faktiskās projekta būvdarbu izmaksas – 12 755,32 
EUR, t.sk. PVN, pašvaldības atbalsts 6 377,66 EUR; 

•	 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kuldīgas ielā 13A, Rīgā, atjau-
nošanas darbi – kāpņu telpu remonts (23.04.2019. līgums Nr. 
REA-19-41lī). Kopējās faktiskās projekta būvdarbu izmaksas – 21 
491,57 EUR, t.sk. PVN, pašvaldības atbalsts 10 745,79 EUR; 

•	 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Slokas ielā 169 atjaunošanas 
darbi – guļvadu Ū1, T3, T4 nomaiņa pagrabā (23.04.2019. līgums 
Nr. REA-19-42lī). Kopējās faktiskās projekta būvdarbu izmaksas – 
10 249,82 EUR, t.sk. PVN, pašvaldības atbalsts 5 124,91 EUR.

4. RNP iepirkumu līgumu ietvaros nozāģēti 170 avārijas koki un zari 
130 objektos. 

5. RNP Dārznieku vienība veic plānveida apstādījumu kopšanu – ap-
griezts dzīvžogs kopskaitā 3 263m. Veikta 731 dekoratīvo krūmu for-
mēšana un 328 zaru formēšana. Sabiedrības arboristu vienība veikusi 
koku zaru vainagošanu 99 objektos, koku un atsevišķu zaru zāģēšanu 
15 objektos un koku sakopšanu 9 objektos. 

6. Ierīkota kompozitāra apstādījumu grupa vienā objektā (izveidotas 
10 jaunas dobes) un izveidoti jauni apstādījumi vēl divos objektos.
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9.2.2. Dzīvojamo apkaimju sakārtošana un la-
biekārtojuma (soliņi, atkritumu savāk-
šana u.c.) nodrošināšana, iekšpagalmu 
pielāgošana fiziskajām aktivitātēm

RNP 2017.-2020. 2018.gadā:

•	 remontēto jeb nomainīto bojāto atkritumu konteineru skaits 
– 429 konteineri;

•	 sadzīves atkritumu izvestais apjoms – 585 015 m3;
•	 lielgabarīta atkritumu izvestais apjoms – 28 677 m3;
•	 šķiroto atkritumu izvestais apjoms pa atkritumu veidiem: 

makulatūra – 19 520 m3, PET plastmasa – 20 687 m3, stikls 
– 7 113 m3, MIX (kur vienā konteinerā tiek likts dažāda veida 
iepakojums) – 19 654 m3.

•	 līdz 2018.gada decembrim RNP pārvaldītajos objektos ir uz-
stādīti 2 151 šķiroto atkritumu konteineri 890 objektos (t.sk. 
makulatūrai – 545 konteineri; PET plastmasai – 561 konteine-
ri; stiklam – 643 konteineri; MIX – 402 konteineri);

•	 iegādāti un uzstādīti 116 smilts uzglabāšanas konteineri;
•	 uzstādīti 208 jauni soliņi 132 objektā;
•	 tiek turpināta teritoriju sanitārā uzkopšana, veicot objektu 

sanitārās kopšanas kontroli. Izveidoti divi kvartāli, katrā 
kvartālā tiek nodrošināta iekštelpu un mājai piesaistītās te-
ritorijas kopšana 39 daudzdzīvokļu mājām. Samazināts Aiz-
vietošanas vienību skaits, atstātas 3 vienības, pārējie darbi-
nieki nodarbināti Kvartāla uzkopšanas vienībās; 

•	 veikti asfaltēšanas darbi 16 objektos, kopā 2 509 m2;
•	 organizētas četras zāles pļaušanas reizes pārvaldībā esoša-

jās dzīvojamo māju teritorijās ar kopējo nopļauto platību 19 
189 733 m2 apjomā;

•	 izvesti 132 518,65 m3 zaļo atkritumu (lapas/zari);
•	 no sniega notīrīti 0 m2 iekškvartālu ceļi, kā arī no sniega at-

tīrīti jumti 0 m2 platībā.

2019.gadā: 

•	 sadzīves atkritumu izvestais apjoms – 845 674 m3; 
•	 lielgabarīta atkritumu izvestais apjoms – 26 502 m3;
•	 šķiroto atkritumu izvestais apjoms pa atkritumu veidiem: maku-

latūra – 23 942 m3, stikls – 7 113 m3, MIX (kur vienā konteinerā tiek 
likts dažāda veida iepakojums) – 39 694 m3;

•	 līdz 2019.gada decembrim RNP pārvaldītajos objektos ir uzstādīti 
1 371 papīra, plastmasa šķiroto atkritumu (mix) konteineri 807 
objektos;

•	 līdz 2019.gada decembrim RNP pārvaldītajos objektos ir uzstādīti 
646 stikla konteineri 599 objektos; 

•	 iegādāti un uzstādīti 5 jauni smilts uzglabāšanas konteineri; 
•	 uzstādīti 76 jauni soliņi 36 objektos; 
•	 tiek turpināta un pilnveidota teritoriju sanitārā uzkopšana, 

veicot objektu sanitārās kopšanas kontroli kvartālos. Veiktas 
iestrādes nākamo kvartālu izveidei. Tiek nodrošināta iekštelpu 
un mājai piesaistītās teritorijas kopšana 75 daudzdzīvokļu mā-
jām;

•	 veikti asfaltēšanas darbi 14 objektos, kopā 3156,5 m2; 
•	 organizētas piecas zāles pļaušanas reizes pārvaldībā esošajās 

dzīvojamo māju teritorijās ar kopējo nopļauto platību 19 071 717 
m2 apjomā; 

•	 izvesti 50 388,24 m3 zaļo atkritumu (lapas/zari); 
•	 no sniega notīrīti 859 141,50 m2 iekškvartālu ceļi, kā arī no sniega 

attīrīti jumti 0 m2 platībā.

RD ĪD •	 Darbības nav veiktas. Darbība iespējama turpmākajos gados 
atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

Darbības nav veiktas. Darbība iespējama turpmākajos gados atbilstoši 
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

AI 1. Pie peldvietas “Rumbula” izvietotas divas biotualetes, viena 
– cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (katras sezonas sākumā). 

2. Izvietotas atkritumu urnas (45 gab.).
3. Puķu podi (35 gab.). un puķu piramīdas pie Mazjumpravmui-

žas un peldvietas “Rumbula” (2gab.).
4. Izbūvēti 3 sporta un rotaļu laukumi – Dārziņu apkaimē 15. 

autobusa galapunktā, Ķengaraga parkā Maskavas ielā b.n. 
kadastālais apzīmējums 01001256429, Dārzciema apkaimē 
Kameņu ielā b.n. kadastālais apzīmējums 01001210581.

5. Regulārs sporta un rotaļu laukumu remonta un uzturēšanas 
darbs.

1. Daugavas Promenādē izvietotas 10 biotualetes – 1 cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.

2. Promenādē izvietotas 2 piramidālās puķu vāzes.
3. Izvietotas 35 puķu kastes Promenādē – pie šaha galdiņiem un pie 

vides dizaina objekta “Velosipēds”.
4. Izvietotas 6 norādes ar informāciju, tai skaitā ceļa zīmes.
5. Mazjumpravmuižā izvietoti 2 informatīvi stendi.
6. Nomainīti 15 gabali atkritumu urnu ieliktņi.

PI Uzstādīti 8 atpūtas soliņi Rīgas Kurzemes rajonā un Zemgales 
priekšpilsētas administratīvajā teritorijā.

Uzstādīti 6 atpūtas soliņi Rīgas Kurzemes rajonā administratīvajā te-
ritorijā.

ZI 2017. Uzstādīti 2 jauni tirdzniecības galdi ar nojumēm Brīvības un Liel-
vārdes ielu stūrī.

Izbūvētas trepju margas kāpnēm noejai no dzīvojamām mājām 
Duntes ielā 26 uz Duntes ielu.

Izbūvēts ātruma ierobežojošais valnis Ilūkstes ielā 101 k-4.

Uzstādīti soliņi Silciema ielā 13/3.
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9.2.3. Kvalitatīvu un drošu rotaļlaukumu nodro-
šināšana

RNP 2017.-2020. Veikti 2 bērnu rotaļlaukumu atjaunošanas darbi Lielvārdes un 
Kleistu ielas kvartālos.

RNP klientiem tiek piedāvāta iespēja atjaunot vai izbūvēt bērnu rotaļu 
laukumus.

AI Izbūvēti 3 sporta un rotaļu laukumi:

1. Dārziņu apkaimē 15. autobusa galapunktā.
2. Ķengaraga parkā Maskavas ielā b.n.
3. Dārzciema apkaimē Kameņu ielā b.n.
4. Regulārs sporta un rotaļu laukumu remonta un uzturēšanas 

darbs.

Izbūvēti 3 sporta un rotaļu laukumi:

1. Kameņu ielā pret Ūbeļu ielu 7. 
2. Ķengaraga parkā. 
3. Dagdas ielā 6.

PI Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu ierīkošana:

1. Rostokas ielā;
2. Jūrmalas gatvē;
3. Kleistu ielas atpūtas zonā;
4. Sidraba ielā. 

Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu ierīkošana Garā ielā.

ZI 2017. – pastāvīgi Ierīkoti 3 bērnu rotaļlaukumi:

1. Vecmīlgrāvja 1.līnijā 49.

2. M.Ķempes ielā.

3. Miera un Upes ielu krustojumā.

Ierīkots 1 bērnu rotaļu laukums Brīvības gatvē 356C

9.2.4. Risināt daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju 
individuālo transportlīdzekļu novietoša-
nu (saglabājot zaļus pagalmus)

RNP 2017.-2020. 2018.gadā ceļa zīmes uzstādītas 29 objektos atbilstoši dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmumiem, lai nodrošinātu transportlīdzekļu 
brīvu novietošanu pie attiecīgās dzīvojamās mājas. Automašīnu 
atļauju izsniegšana uzsākta vēl 28 dzīvojamajām mājām.

2019.gadā ceļa zīmes uzstādītas 92 objektos atbilstoši dzīvokļu īpaš-
nieku kopības lēmumiem, lai nodrošinātu transportlīdzekļu brīvu no-
vietošanu pie attiecīgās dzīvojamās mājas.

9.2.5. Iekškvartālu brauktuvju, trotuāru un pie-
vedceļu stāvokļa apzināšana un to reno-
vācija

AI 2017. – pastāvīgi 1. Uzklāts asfalts 19 201 m2 platībā Slāvu, Salacas, Rušonu Prū-
šu un Maskavas ielu posmos.

2. Saremontētas ielu bedrītes 700 m2 platībā.
3. Ierīkots bruģa segums 10 985 m2 platībā ietvēm Pļavniekos: 

A.Saharova, Ulbrokas, A.Deglava, M.Keldiša, Dzeņa, Pļavas ie-
lām, Ķengaragā ceļā uz promenādi no Ķengaraga ielas līdz 
Kaņiera ielai, Krasta ielā, Maskavas ielā.

Uzklāts asfalts 6 446,27 m2, ceļu seguma atjaunošana 414,27 m2 
Ilūkstes, Zemes ielās, Slāvu ielas pārvads, Salaspils, Rušonu Prūšu un 
Maskavas ielai.

PI Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana: Jaunsaules 
iela 3a, Dzirciema iela 33, 35,37,39, Kuldīgas iela 13a, Slokas iela 
48a, Gaigalas iela 23,23a,23b, Finiera iela 5,7,9, Slokas iela 112,114, 
Dāvida iela 4, Riekstu iela 7,9, Bauskas iela 15,17, Koku iela 10, Kleis-
tu iela 18. 

Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana: Finiera iela 11, 
13, 17, Gobas iela 20, 20/4, Parādes iela 1, 1B, 3A, Plēksnes iela 6,8, Slim-
nīcas iela 6, Esplanādes iela 6, Daugavgrīvas iela 60.

ZI Uzstādīts norobežojošais betona bruģakmens iebraucamajā ceļā 
no Viestura pr. 27.

Atjaunots iekškvartālu satiksmes joslu un ietvju segums – 26 
462 m2 un veikts bedrīšu remonts iekškvartālos – 2 910 m2 Purv-
ciemā, Teikā, Juglā, Vecmīlgrāvī, Skanstē, Pētersalā, Sarkandauga-
vā, Čiekurkalnā un Mežciemā.

Veikts nosēdakas remonts Gaujas ielā 29A. Atjaunots iekškvartālu sa-
tiksmes joslu un ietvju segums – 12 220 m2 un veikts bedrīšu remonts 
iekškvartālos – 503 m2 Purvciemā, Teikā, Juglā, Vecmīlgrāvī, Skanstē, 
Sarkandaugavā.
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U9.3. Veicināt mājokļu pielāgošanu personām ar funkcionāliem ierobežojumiem
9.3.1. Renovējamās dzīvojamās mājās pacēlāju 

ierīkošana un servisa dzīvokļu paredzē-
šana personām ar funkcionāliem ierobe-
žojumiem

Rīgas pilsētas 
pašvaldība, RD LD

2017. – pastāvīgi 2018.gadā dzīvojamās mājās, kurās uzturas personas ar funkcio-
nāliem ierobežojumiem, uzstādīti 24 pacēlāji. 52 personām pie-
šķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai.

2019.gadā dzīvojamās mājās, kurās uzturas personas ar funkcionāliem 
ierobežojumiem, uzstādīti 20 pacēlāji. 71 personai piešķirts pabalsts 
mājokļa pielāgošanai.

RNP

2018.gada tika veikts plānotais lieveņu remonts, un tā ietvaros tika 
atjaunots dzīvojamās mājas Emmas ielā 15 panduss.

2019.gadā netika ierīkoti pandusi. jo veicot 13 dzīvojamo māju plāno-
tos un avārijas lieveņu remontdarbus, nebija iespējams tehniski ierī-
kot pandusus, kā arī atsevišķi nav saņemti īpašnieku kopības lēmumi 
pandusu ierīkošanai. 2019.gadā sniegta 1 (viena) konsultācija par in-
valīdu ratiņu pacēlāja uzstādīšanu.

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks”

Sadarbībā ar RSD speciālistiem tiek izsniegtas atļaujas dzīvokļu 
pielāgošanai iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem.

Izstrādāta būvdokumentācija un Būvvaldē saņemta būvatļauja 
lifta izbūvei sociālajā dzīvojamā māja Lubānas ielā 48.

Sadarbībā ar RSD speciālistiem tiek izsniegtas atļaujas dzīvokļu pielā-
gošanai iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. 

Veikta lifta izbūve sociālajā dzīvojamā mājā Lubānas ielā 48. 

Ierīkotas automātiskās ieejas durvis un Invalīdu pacēlāja remonts 
RSD, Mazā Lubānas ielā 8.

Invalīdu uzbrauktuves remonts Dzirciema ielā 24. 

RD MVD Rindā uz servisa dzīvokļiem reģistrētas 57 personas/ģimenes. Rindā uz servisa dzīvokļiem reģistrētas 67 personas/ģimenes.

U9.4. Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo mājokļu renovāciju un infrastruktūras uzturēšanu un uzlabošanu
9.4.1. Iedzīvotāju izvietošana no dažādu soci-

ālo grupu kopdzīvojamām mājām, dalība 
renovācijas projektu izstrādāšanā un 
renovācijas organizēšanā

RD MVD 2017. – pastāvīgi Notiek iedzīvotāju izvietošana no ēkām Prūšu ielā 25A, Valmieras 
ielā 24, Katrīnas ielā 18 un Ieriķu ielā 2A.

Pabeigta iedzīvotāju izvietošana no ēkas Dolomīta ielā 1, un izstrā-
dāts ēkas pārbūves projekts. Pabeigta iedzīvotāju izvietošana no 
ēkām Ziepju ielā 11, Valdlauču ielā 10 (agrāk – Bauskas ielā 189) un 
Mangaļsalas ielā 21. 

Uzsākta dzīvojamās mājas Valdlauču ielā 10 pārbūve, kuru pare-
dzēts pabeigt 2019.gadā.

Pabeigta iedzīvotāju izvietošana no dažādu sociālo grupu kopdzīvoja-
mās mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, un uzsākti ēkas konservācijas darbi, 
tiek lemts par ēkas turpmāko izmantošanu. No iedzīvotājiem 2014.
gadā atbrīvota dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja Ziepju ielā 11, 
Rīgā, un sociālās dzīvojamās mājas Dolomīta ielā 1, istabu plānojuma 
daļa (1/2 no visas ēkas) un izstrādāts ēkas pārbūves projekts. Pabeigta 
dzīvojamās mājas Valdlauču ielā 10, Rīgā pārbūve, izbūvēti 18 labie-
kārtoti dzīvokļi, kas izīrēti personām, kuras dažādos reģistros bija re-
ģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanai.

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks”

Saņemts akcepts no Rīgas pilsētas pašvaldības izstrādāt iepirku-
ma dokumentāciju dzīvojamās mājas atjaunošanai Ziepju ielā 11.

2019.gadā darbība nav uzsākta, jo nav piešķirts finansējums. 
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9.4.2. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaim-
niekojamo īpašumu infrastruktūras uztu-
rēšana un uzlabošana

RNP 2017. – pastāvīgi Veiktie darbības virzieni 2018.gadā:

•	 ar apgaismojuma atjaunošanu koplietošanas telpās (izman-
tojot LED tehnoloģijas) saistīti darbi veikti 172 objektos;

•	 ar elektroapgādes nodrošināšanu saistīti darbi veikti 221 
objektos;

•	 lai izpildītu ugunsdrošības noteikumu prasības veikti darbi:
•	 zibensaizsardzības sistēmu atjaunošana/izbūve 1 objektā;
•	 elektroinstalācijas un izolācijas pretestības mērījumu veik-

šana 98 objektā;
•	 pavisam kopā minētie pasākumi tika veikti 99 objektos.
•	 RNP apsaimniekošanā ir 1 414 lifti. RNP ar ārpakalpojuma 

palīdzību nodrošina liftu tehnisko apkalpošanu un darbību 
atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un liftu 
tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; 

•	 veikti plānotie darbi 336 liftos, papildus tika veikti ārpuskār-
tas darbi 135 liftos;

•	 apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu uz-
stādīšana remontdarbu plānā tika iekļautas 4 adresēs. Uz-
stādītas – 1 adresē. Papildus visa gada garumā visiem inte-
resentiem pieņemšanas laikos tika stāstīts par iespēju šādu 
sistēmu uzstādīt, par iespējamām izmaksām utt.

Veiktie darbības virzieni 2019.gadā: 

•	 ar apgaismojuma atjaunošanu koplietošanas telpās (izmantojot 
LED tehnoloģijas) saistīti darbi veikti 203 objektos; 

•	 ar elektroapgādes nodrošināšanu saistīti darbi veikti 101 objek-
tos;

•	 lai izpildītu ugunsdrošības noteikumu prasības veikti darbi: 
•	 elektroinstalācijas un izolācijas pretestības mērījumu veikšana 

738 objektā; 
•	 RNP ar ārpakalpojuma palīdzību nodrošina liftu tehnisko apkal-

pošanu un darbību atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām un liftu tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; 

•	 veikti plānotie darbi 600 liftos, papildus tika veikti ārpuskārtas 
darbi 154 liftos; 

•	 videonovērošanas sistēmu uzstādīšana tika veikta 2 adresēs.

9.4.3. Atbalsta instrumentu ieviešana daudz-
dzīvokļu māju renovācijas veicināšanai

Rīgas pilsētas pašval-
dība

2017. – pastāvīgi Datu bāze dzīvojamām mājām Rīgā, līdzfinansējums energoau-
ditiem, konsultācijas REA Energoefektivitātes centrā. Pabeigti 23 
pieteikumu projekti (31 tāme) remontdarbiem.

2019. gadā REA vadībā ir īstenota pašvaldības programma “Rīgas 
pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai” 
ar mērķi uzlabot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitā-
ti un sniegt atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanai, 
tādējādi palielinot ēkas energoefektivitāti un atjaunojot tās tehnisko 
stāvokli. Gada laikā ir sniegtas ap 3 000 konsultāciju (klātienē un te-
lefoniski) biedrībām un dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmumiem, 
350 biedrībām sniegts konsultatīvais atbalsts. Pieņemts 61 pieteikums 
remontdarbiem energoefektivitātītēs paaugstināšanai, apstiprinātas 
89 tāmes ar kopējo līdzfinansējuma summu EUR 655 775.

RNP Skat. aktivitāti 9.4.5. Rīgas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma 
saglabāšanai (saskaņā ar RD 18.10.2016. saistošajiem noteikumiem 
Nr.225 “Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu kultūrvēsturiskā būv-
mantojuma saglabāšanai Rīgā”).

Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjauno-
šanai (saskaņā ar RD 15.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Par 
kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas 
atjaunošanai”).

9.4.4. Turpināt aktīvu iesākto daudzdzīvokļu 
māju renovācijas veicināšanu, nodroši-
not nepieciešamo informāciju, konsultā-
cijas un citus atbalsta pasākumus

REA 2017. – pastāvīgi Ir slēgts EIC. Konsultācijas 2018.gadā nodrošināja 2 REA specialisti. 
Gada laikā klātienē ir sniegtas 2000 konsultācijas biedrībām un 
pārvaldīšanas uzņēmumiem.

Gada laikā ir sniegtas ap 3 000 konsultāciju (klātienē un telefoniski) 
biedrībām un dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmumiem, 350 bied-
rībām sniegts konsultatīvais atbalsts.

RNP Skat. aktivitāti 9.1.5. Skatīt aktivitāti 9.1.1.

SIA “Rīgas pilsētbūv-
nieks”

2017.-2020. Uzsākta būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās 
mājas ar RSD teritoriālo centru, DC, Rīgā, Mežrozīšu ielā 43” izpil-
de, lai saskaņā ar projektēšanas būvniecības līgumu ēkas nodotu 
ekspluatācijā 2019.gada nogalē

Turpināta būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās 
mājas ar RSD teritoriālo centru, DC, Rīgā, Mežrozīšu ielā 43” izpilde, 
ar termiņa pagarinājumu nodošanai ekspluatācijā 2020.gada pavasarī. 



195

Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai 
periods

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

9.4.5. Vienkāršās renovācijas projektu īsteno-
šana un lokālu energoefektivitātes pasā-
kumu (bēniņu siltināšana, logu un durv-
ju, kā arī siltumtrašu izolācijas nomaiņa) 
īstenošana

SIA “Rīgas pilsētbūv-
nieks”

2017.-2020. Sadarbībā ar iedzīvotājiem tiek dotas atļaujas dzīvokļu uzlaboša-
nai vienkāršotās atjaunošanas procesu ietvaros. Tika veikta veco 
logu nomaiņa ar jauniem PVC logiem sociālajā dzīvojamā ēkā Bie-
šu ielā 6.

Sadarbībā ar iedzīvotājiem tiek dotas atļaujas dzīvokļu uzlabošanai 
vienkāršotās atjaunošanas procesu ietvaros.

RNP 2017. – pastāvīgi Lai īstenotu vienkāršās atjaunošanas projekta un lokālu ener-
goefektivitātes īstenošanu, 2018.gadā darbi paveikti 1 820 objektos 
sekojošos darbu veidos (provizoriskie dati):

Darbu veids Objektu 
skaits

Apjoms/ 
mērv.

Apkures sistēmas remonti (plāno-
tie, avārijas) vai atjaunošanas darbi 20 620 m

Bēniņu siltināšana 19 8 972 m2

Apkures sistēmas cauruļu sil-
tumizolācija 5 716 m

Kāpņu telpu durvju uzstādīšana 121 236 gab.

Karstā ūdens apgādes remonti 142 20 030 m

Logu nomaiņa 93 1 425 gab

Siltummezglu iekārtu maiņa 1 156 1 156 gab

LED gaismekļu uzstādīšana 172 5 160 gab

Pilotprojekts – uzsākta siltummez-
glu attālinātās vadības uzstādīšana 90 90 gab.

Lai īstenotu vienkāršās atjaunošanas projekta un lokālu energoefekti-
vitātes īstenošanu, 2019.gadā darbi paveikti 2 293 objektos sekojošos 
darbu veidos (provizoriskie dati):

Darbu veids Objektu 
skaits

Apjoms/ 
mērv.

Apkures sistēmas remonti (plānotie, 
avārijas) vai atjaunošanas darbi 620 1 480 m

Bēniņu siltināšana 22 9 501 m2

Apkures sistēmas cauruļu siltumizo-
lācija 12 1 300 m

Kāpņu telpu durvju uzstādīšana 102 306 gab.

Karstā ūdens apgādes remonti 133 20 240 m

Logu nomaiņa 59 709 gab.

Siltummezglu iekārtu maiņa 890 890 gab.

LED gaismekļu uzstādīšana 203 4 260 gab

Pilotprojekts – uzsākta siltummezglu 
attālinātās vadības uzstādīšana 252 252 gab.

9.4.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju komplek-
sā renovācija

RNP, ESKO, dzīvokļu 
īpašnieku biedrība, 

dzīvokļu īpašnieku ko-
operatīvā sabiedrība

2017. – pastāvīgi ALTUM kopā iesniegti 16 pieteikumi ar tehnisko dokumentāciju 
līdzfinansējuma saņemšanai šādām adresēm: Bauskas ielā 207, 
Fridriha Candera ielā 12, Berģu ielā 3, Brīvības gatvē 336, Dzēr-
benes ielā 5, Ezermalas ielā 25, Hanzas ielā 8, Kartupeļu ielā 56, 
Krapes ielā 5 k-1, Ozolu ielā 4, Patversmes ielā 22 k-2, Kalnciema 
ielā 106, Ogres ielā 10, Mežciema ielā 44, Murjāņu ielā 68, Nīcgales 
40, Rīgā.
No ALTUM saņemti 11 pozitīvi atzinumi par tehniskās dokumentā-
cijas atbilstību šādām adresēm: Fridriha Candera ielā 12, Kalncie-
ma ielā 106, Kartupeļu ielā 56, Mežciema ielā 44, Murjāņu ielā 68, 
Ogres ielā 10, Krapes 5 k-1, Dzērbenes ielā 5, Rīgā.
Atbilstoši ALTUM programmas nosacījumiem tika īstenots daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura prospektā 83, Rīgā atjauno-
šanas projekts.
Noslēgti 2 granta līgumi ar ALTUM par māju atjaunošanu:
•	 06.03.2018. noslēgts granta līgums starp RNP un ALTUM par 

dzīvojamās mājas Viestura prospektā 83, Rīgā, atjaunošanu;
•	 18.12.2018. noslēgts granta līgums starp ALTUM un biedrību 

“Murjāņu 68” par dzīvojamās mājas Murjāņu 68, Rīgā atjau-
nošanu.

•	 73 dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumus 
par dalību siltināšanas programmā un pilnvarojumu RNP ie-
sniegt tehnisko dokumentāciju ALTUM, saņemt atzinumu un 
veikt citas darbības projektu īstenošanā.

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” iesniegta 46 dzīvojamo māju 
tehniskā dokumentācija atzinuma saņemšanai. 

No AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” saņemti 17 pozitīvi atzinu-
mi par tehniskās dokumentācijas atbilstību. 

2019. gadā AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” programmas ietva-
ros veikta 2 māju atjaunošana: 

•	 Murjāņu ielā 68, Rīgā, (55 dzīvokļi) – kopējās projekta izmaksas 
691 959,70 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 345 053,65 EUR; 

•	 Kaņiera ielā 4B, Rīgā, (60 dzīvokļi) – kopējās projekta izmaksas 
590 907,92 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 295 453,96 EUR. 

2019. gadā AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” programmas ietva-
ros uzsākta 2 projektu īstenošana: 

•	 Putnu ielā 18, Rīgā, (6 dzīvokļi) – kopējās plānotās projekta iz-
maksas 117 030,19 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 58 515,90 
EUR; 

•	 Blaumaņa ielā 21, Rīgā, (32 dzīvokļi) – kopējās plānotās projekta 
izmaksas 1 135 838,24 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 438 
914,69 EUR. 

41 dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumus par da-
lību siltināšanas programmā un pilnvarojumu RNP iesniegt tehnisko 
dokumentāciju ALTUM, saņemt atzinumu un veikt citas darbības pro-
jektu īstenošanā.
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9.4.7. Ēku tehniskā apsekošana RNP 2017. – pastāvīgi 2018.gadā tika turpināta atsevišķo balkonu konstrukciju tehniskā 
apsekošana, kā arī tehniskās apsekošanas atzinumos tiek veikta 
tehniskā izpēte dzīvojamām mājām, tajā skaitā, balkonu/lodžiju 
konstrukcijām (ja tādas dzīvojamajā mājā ir). Atzinuma konstruk-
tīvo elementu sadaļā tiek veikta balkonu konstrukciju tehniskā 
izpēte (novērtēta tehniskā nolietojuma pakāpe, deformācijas, 
plaisas, kopējais konstrukciju stāvoklis – plātnei, margām). Seci-
nājumos tiek konstatēts, vai ir droša un pieļaujama šīs konstruk-
cijas ekspluatācija. 

Izstrādāti vairāk, nekā 200 neatkarīgu ekspertu tehniskās apseko-
šanas atzinumi.

Noslēgti līgumi par tehniskās dokumentācijas izstrādi 16 objek-
tiem. Notiek iepirkuma procedūra par tehniskās dokumentācijas 
izstrādi 152 objektiem.

2019.gadā tika turpināta dzīvojamo māju tehniskā apsekošana, kā arī 
tehniskās apsekošanas atzinumos tiek veikta tehniskā izpēte dzīvoja-
mām mājām, tajā skaitā, balkonu/lodžiju konstrukcijām (ja tādas dzī-
vojamajā mājā ir). Atzinuma konstruktīvo elementu sadaļā tiek veikta 
balkonu konstrukciju tehniskā izpēte (novērtēta tehniskā nolietojuma 
pakāpe, deformācijas, plaisas, kopējais konstrukciju stāvoklis – plāt-
nei, margām). Secinājumos tiek konstatēts, vai ir droša un pieļaujama 
šīs konstrukcijas ekspluatācija. 

Izstrādāti vairāk, nekā 110 neatkarīgu ekspertu tehniskās apsekošanas 
atzinumi. Notiek iepirkuma procedūra par tehniskās dokumentācijas 
izstrādi 77 objektiem.

U9.5. Paplašināt pašvaldības īres un sociālo mājokļu fondu
9.5.1. Jaunu daudzdzīvokļu sociālo dzīvojamo 

māju un daudzdzīvokļu īres dzīvojamo 
māju būvniecība/ierīkošana

SIA “Rīgas pilsētbūv-
nieks”

2017. – pastāvīgi Uzsākta būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās 
mājas ar Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru, 
Rīgā, Mežrozīšu ielā 43” būvniecība.

Turpināta būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās 
mājas ar RSD teritoriālo centru, DC, Rīgā, Mežrozīšu ielā 43” izpilde, 
ar termiņa pagarinājumu nodošanai ekspluatācijā 2020.gada pavasarī.

RD MVD Uzsākta dzīvojamās mājas Valdlauču ielā 10 pārbūve, kuru pare-
dzēts pabeigt 2019.gadā.

MVD pabeidza dzīvojamās mājas Valdlauču ielā 10, Rīgā pārbūvi, iz-
būvēti 18 labiekārtoti dzīvokļi, kas izīrēti personām, kuras dažādos 
reģistros bija reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu 
risināšanai. 

RPB turpina sociālo dzīvojamo māju Mežrozīšu ielā 39, 41, 43, Rīgā, ar 
ne mazāk kā 218 dzīvokļiem būvniecību, kuru plānots pabeigt 2020.
gada februārī – martā.

9.5.2. Ērtas pašvaldības īres un sociālo dzīvokļu 
piešķiršanas kārtības nodrošināšana

RD MVD 2017. – pastāvīgi 2018.gadā izīrētas 403 dzīvojamās telpas, t.sk. īres - 248, sociālās 
- 155. Iedzīvotāji savam kārtas numuram var sekot līdzi Rīgas pil-
sētas pašvaldības portālā.

2019.gadā izīrētas 413 dzīvojamās telpas, t.sk. īres – 238, sociālās – 175. 
Iedzīvotāji savam kārtas numuram var sekot līdzi Rīgas pilsētas paš-
valdības portālā.

9.5.3. Pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda pa-
plašināšana 

SIA “Rīgas pilsētbūv-
nieks”

2017.-2019. Uzsākta būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās 
mājas ar Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru, 
Rīgā, Mežrozīšu ielā 43” būvniecība.

Turpināta būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās 
mājas ar RSD teritoriālo centru, DC, Rīgā, Mežrozīšu ielā 43” izpilde, 
ar termiņa pagarinājumu nodošanai ekspluatācijā 2020.gada pavasarī.

U9.6. Izstrādāt dzīvojamā fonda monitoringa sistēmu
9.6.1. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldī-

šanā esošā dzīvojamā fonda monitoringa 
sistēmas izstrādāšana

RNP 2017. – pastāvīgi Ik gadu un pastāvīgi tiek veikta informācijas aktualizēšana RNP 
failu servera tīklā par izpildi plānotiem remontdarbiem RNP pār-
valdīšanā esošajām ēkām.

2019.gadā, kā ik gadu un pastāvīgi tiek veikta informācijas aktualizē-
šana RNP failu servera tīklā par izpildi plānotiem remontdarbiem RNP 
pārvaldīšanā esošajām ēkām.

9.6.2. SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” pārvaldīšanā 
esošā dzīvojamā fonda monitoringa sis-
tēmas izstrādāšana

SIA “Rīgas pilsētbūv-
nieks”

2017.-2020. Tiek uzturēta klientu apkalpošanas sistēma nepieciešamo darbu 
apzināšanai un uzraudzībai, kā arī veiktas ikgadējas ēku tehniskās 
apsekošanas konstruktīvā stāvokļa izvērtēšanai.

Tiek uzturēta klientu apkalpošanas sistēma nepieciešamo darbu ap-
zināšanai un uzraudzībai, kā arī veiktas ikgadējas ēku tehniskās apse-
košanas konstruktīvā stāvokļa izvērtēšanai.
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U9.7. Veicināt iedzīvotāju attieksmes un negatīvā pieraduma maiņu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos
9.7.1. Informatīvo materiālu par daudzdzīvokļu 

māju pārvaldīšanas un apsaimniekoša-
nas jautājumiem sagatavošana un izpla-
tīšana

RD MVD 2017. – pastāvīgi RD un RD MVD portālos ir ievietota informācija par dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas jautājumiem, t.sk. dokumentu paraugi dzīvo-
jamo māju pārņemšanai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā procesa 
organizēšanai. 

2018.gadā RD MVD darbinieki piedalījās 342  dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulcēs, kurās tika sniegta informācija par mājas pārvaldī-
šanas jautājumiem.

RD MVD 2018.gadā sniedza vairāk kā 2 300 konsultāciju, t.sk. 
elektroniski, nosūtot dokumentu paraugus atbilstoši izvēlētajai 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formai. RD  MVD 2018.gadā 105 
dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem sniedza palīdzību sagatavot 
dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanai nepieciešamos 
dokumentus, no kurām 83 nodotas dzīvokļu īpašnieku pārvaldī-
šanā.

RD un RD MVD portālos ir ievietota un regulāri tiek aktualizēta in-
formācija par dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem, t.sk. do-
kumentu paraugi dzīvojamo māju pārņemšanas dzīvokļu īpašnieku 
pārvaldīšanā procesa organizēšanai. 

2019.gadā RD MVD darbinieki piedalījās 305 dzīvokļu īpašnieku kop-
sapulcēs, kurās tika sniegta informācija par mājas pārvaldīšanas 
jautājumiem, kā arī pārstāvēta Rīgas pilsētas pašvaldība kā dzīvokļu 
īpašnieks. 

RD MVD 2019.gadā sniedza vairāk kā 2 000 konsultāciju, t.sk. elektro-
niski, nosūtot dokumentu paraugus atbilstoši izvēlētajai dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas formai. RD MVD 2019.gadā aptuveni 150 dzīvo-
jamo māju dzīvokļu īpašniekiem palīdzēja sagatavot dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas tiesību nodošanai nepieciešamos dokumentus, no ku-
rām 124 nodotas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā.

RNP •	 RNP reputācijas uzlabošanas aktivitātes saskarsmē ar klien-
tiem un sabiedrību:

•	 klientiem sniegtas konsultācijas par www.e-parvaldnieks.lv 
reģistrāciju, tā izmantošanu un iespējam autorizētiem klien-
tiem;

•	 popularizētas iespējas elektroniski nodot ūdens skaitītāju 
rādījumus, izmantojot www.e-parvaldnieks.lv, pašapkalpo-
šanās kioskus, kā arī SMS veidā; 

•	 uzņēmuma aktualitāšu publicēšana plašsaziņas līdzekļos:
-	 preses relīžu izsūtīšana masu medijiem, aktualitāšu pub-

licēšana uzņēmuma tīmekļa vietnē www.rnparvaldnieks.lv, 
e-vidē www.e-parvaldnieks.lv (pēc nepieciešamības);

-	 informācijas izsūtīšana uzņēmuma klientiem, izmantojot 
www.e-parvaldnieks.lv;

-	 informācijas publicēšana sociālajos tīklos.
•	 sešos KAC (A.Čaka ielā 42, Mārtiņa ielā 7, Ed.Smiļģa ielā 46, 

Tilta ielā 11 k-1, Maskavas ielā 168, Zebiekstes ielā 8, Rīgā) 
rindu vadības sistēma pieslēgta bezmaksas mobilai aplikā-
cijai “Qticket”, līdz ar to klientiem ir iespēja pieteikties apkal-
pošanai attālināti, negaidot rindā klātienē;

•	 tiešā saziņa ar klientiem sociālajos tīklos Twitter, facebook, 
nodrošinot skaidrojošu informāciju par konkrētām problēm-
situācijām, kā arī vispārīgiem, ar daudzdzīvokļu māju pārval-
dīšanu saistītajiem jautājumiem.

•	 RNP reputācijas uzlabošanas aktivitātes saskarsmē ar klientiem 
un sabiedrību: 

•	 jaunajiem klientiem sniegtas konsultācijas par www.e-parvald-
nieks.lv reģistrāciju, tā izmantošanu un iespējam autorizētiem 
klientiem; 

•	 popularizētas iespējas elektroniski nodot ūdens skaitītāju rādī-
jumus: 
-	 izmantojot www.e-parvaldnieks.lv (gan reģistrējoties 

www.e-parvaldnieks.lv , gan arī bez reģistrācijas); 
-	 deviņos pašapkalpošanās kioskos KAC (A.Čaka ielā 42, Mārtiņa 

ielā 7, Tilta ielā 11 k-1, Zebiekstes ielā 8, Brīvības gatvē 430A, 
Brīvības ielā 49/53, Maskavas ielā 168, Gobas ielā 6A, Pārslas 
iela 10); 

-	 SMS veidā (klientiem pilnveidojot kļūdu novēršanas iespējas).
•	 klientu ērtībām ir pārstrādāti informatīvi materiāli par ūdens 

patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošanas iespējām;
•	 ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas laikā pie kioskiem izvietoti 

RNP darbinieki, kas apmācīja klientus lietot rādījumu iesniegša-
nas termināļus;

•	 tiešā saziņa ar klientiem sociālajos tīklos Twitter, facebook, 
nodrošinot skaidrojošu informāciju par konkrētām problēmsi-
tuācijām, kā arī vispārīgiem, ar daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu 
saistītajiem jautājumiem t.sk. uzņēmuma aktualitāšu publicēša-
na plašsaziņas līdzekļos.

9.7.2. Informatīvo iedzīvotāju sapulču organi-
zēšana daudzdzīvokļu mājās, kas atrodas 
pašvaldības pārvaldījumā

RNP 2017. – pastāvīgi Juridisko konsultāciju sniegšana klientiem:

•	 sniegtas 184 konsultācijas par kopības lēmumu pieņemšanu;

•	 pārbaudīts protokolu tiesiskums 2 138 reizes (tai skaitā 1  167 
kopības lēmumi un 971 kolektīvie iesniegumi);

•	 organizētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces un aptaujas 140 adresēs par energoefektivitātes 
jautājumiem;

•	 informēti dzīvokļu īpašnieki kopumā 280 adresēs par dzīvoja-
mo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas un energoefektivitātes 
jautājumiem.

Juridisko konsultāciju sniegšana klientiem: 

•	 sniegtas 228 konsultācijas par kopības lēmumu pieņemšanu; 
•	 pārbaudīts protokolu tiesiskums 2 006 reizes (tai skaitā 1 192 ko-

pības lēmumi un 814 kolektīvie iesniegumi). 

Papildus skatīt aktivitāti 9.1.1.

http://www.e-parvaldnieks.lv
http://www.e-parvaldnieks.lv
http://www.rnparvaldnieks.lv
http://www.e-parvaldnieks.lv
http://www.e-parvaldnieks.lv
http://www.e-parvaldnieks.lv
http://www.e-parvaldnieks.lv
http://www.e-parvaldnieks.lv
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9.7.3. Tematisko semināru, lietpratēju diskusi-
ju kluba semināru, atvērto durvju dienu 
renovētos daudzdzīvokļu namos organi-
zēšana par māju renovācijas ekonomisko 
pamatojumu, labākās prakses piemēriem 
un ieteicamiem renovācijas risinājumiem 
un to kvalitāti

REA 2017. – pastāvīgi Organizēti 4 pasākumi iedzīvotajiem par līdzfinansējuma prog-
rammu un energoefektivitātēm, izstāde “Vide un Enerģija 2018”.

Gada laikā ir sniegtas ap 3 000 konsultāciju (klātienē un telefoniski) 
biedrībām un dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmumiem, 350 bied-
rībām sniegts konsultatīvais atbalsts.

U9.8. Veicināt publiskās ārtelpas revitalizācijas pasākumus
9.8.1. Publiskās ārtelpas kvalitātes pilnveido-

šana
RD PAD 2019.-2020. Projekts “Dižozolu ielas būvprojekta izstrāde” netiek īstenots, ņe-

mot vērā komplicētās ielas teritorijas īpašumtiesības.
Rīgas pilsētas infrastruktūras projekta “Daudzfunkcionālas publiskās 
ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs” ietvaros, piesaistot Rīgas 
pilsētas izpilddirekcijas, izvēlētas teritorijas, kurās tiks realizētas pro-
jekta ieceres – teritorija kvartālā starp Lomonosova, Rāznas, Aivieks-
tes un Maskavas ielām, teritorija Imantas 16.līnijā 18 un Ozolaines 
parks Duntes ielā.

9.8.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības 
un kultūras tūrisma pakalpojumu attīstī-
šana UNESCO pasaules kultūras un dabas 
mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais 
centrs” teritorijā

RD PAD 2017.-2018. Tika turpināta Pils laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un sa-
skaņošana institūcijās. Būvprojekts tika iesniegts Rīgas pilsētas 
būvvaldē atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā 
saņemšanai.

Noslēdzās Pils laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde.

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība

U10.1. Veicināt Rīgas starptautisko sasniedzamību
10.1.1. Līdzdarbība starptautiskā pasažieru ātr-

gaitas dzelzceļa projekta “Rail  Baltica” 
precizēšanā un potenciālajā īstenošanā

RD PAD 2017.-2020. Turpinās ar RD 17.05.2016. lēmumu Nr.3782 uzsāktā publiskās lie-
tošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplā-
nojuma izstrāde.

23.05.2018. pieņemts RD lēmums Nr.1230 “Par grozījumiem Rī-
gas domes 17.05.2016. lēmumā Nr.3782 “Par publiskās lietošanas 
dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma kā 
Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā 
centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes uzsākšanu” ar kuru tika paplašināta publiskās lietošanas 
dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojuma ro-
beža vairāk nekā 355 ha platībā (lokālplānojuma teritorijas kopējā 
platība ~486,35 ha) un pilnveidots darba uzdevums, nodrošinot 
pašvaldības līdzfinansējumu.

2019.gadā turpinājās darbs pie:

•	 - projekta “Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Balti-
ca” trases teritorijas lokālplānojuma robežas paplašināšana 
un paplašinātās teritorijas lokālplānojuma izstrāde” izpildes.

•	 - publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases 
teritorijas lokālplānojuma izstrādes pašvaldības speciālistu 
darba grupas darba organizācijas un dalības tajā.

•	 - publiskās diskusijas organizēšanas.

10.1.2. Pasažieru prāmju satiksmes starp Rīgu 
un citām pilsētām attīstība

Rīgas brīvosta 2017. – pastāvīgi Nodrošināta satiksme maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga 7 reizes ne-
dēļā.

Nodrošināta satiksme maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga 7 reizes nedēļā.

U10.2. Attīstīt tranzīta infrastruktūru atbilstoši Eiropas transporta tīkla (TEN-T) plāniem
10.2.1. Labas un efektīvas Rīgas brīvostas sa-

saistes nodrošināšana ar pārējo nacio-
nālas nozīmes un starptautiskas nozīmes 
(TENT) transporta tīklu

RD SD 2017. – pastāvīgi

Daugavas labais krasts: 

 ― Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu 
iela–Vietalvas iela; 

Notika būvprojekta izstrāde. Izstrādāts būvprojekts.

 ― Satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju Rīga–
Skulte ar pievedceļiem:

Notika būvprojekta izstrāde. Izstrādāts būvprojekts.



199

Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai 
periods

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

1.kārta: Satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju 
Rīga–Skulte ar pievedceļiem;

Notika būvprojekta izstrāde. Iepirkuma dokumentu gatavošana un būvniecības līguma slēgšana.

2.kārta: Tvaika ielas rekonstrukcija; Notika būvprojekta izstrāde. Būvprojekta izpilde apturēta, jo pēc plānotā pārvada (pāri Sarkandau-
gavai) izbūves uz Brīvostas teritoriju nepieciešams pārskatīt Tvaika 
ielas izbūves lietderību plānotajos gabarītos (apjomos).

Daugavas kreisais krasts:

 ― Dienvidu maģistrāles 4.kārta Notika būvprojektu izstrāde.

 ― Zemgales virziena maģistrālais transporta mez-
gls. II kārta – Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vie-
nības gatves līdz Valdeķu ielai)

Izstrādāts būvprojekts.

 ― Buļļupes tilta pieeju rekonstrukcija (Flotes iela, 
Piestātnes iela un Gaigalas iela)

Darbība nenotika. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija

U11.1. Nodrošināt kvalitatīvu un drošu satiksmes infrastruktūru
11.1.1. Satiksmes infrastruktūras atjaunošana, 

pārbūve un izbūve:
RD SD 2017. – pastāvīgi

Tilti, pārvadi, tuneļi:

 ― Salu tilta kompleksa atjaunošana; Uzsākti būvniecības darbi. Salu tilta kompleksa 2.kārtas pārbūve

 ― Satiksmes pārvada izbūve starp Imantu un Zo-
litūdi;

Būvprojekta izpilde apturēta. Būvprojekta izpilde apturēta. Projektu plānots realizēt piesaistot Rail 
Baltica finansējumu

 ― Vanšu tilta atjaunošana un pārbūve; Izsludināts iepirkums būvprojekta izstrādei. Vanšu tilta kāpņu atjaunošana un pārbūve.

 ― Gaisa tilta atjaunošana un pārbūve; Darbība nenotika. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

Ielas:

- Flotes ielas pārbūve ar lietusūdens kanali-
zācijas kolektora izbūvi no Parādes ielas līdz 
Flotes ielas ziemeļu galam;

Notika būvprojektu izstrāde. Notiek būvprojekta izstrāde.

- Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojuma 
pārbūve;

Darbība nenotika. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Jūrmalas gatves 3 joslu pieslēgums Kurzemes 
prospektam pie Zolitūdes ielas;

Notika būvprojekta izstrāde. Notiek būvprojekta izstrāde.

- Sabiedriskā transporta pieturvietu Jūrmalas 
gatvē pārbūve;

Notika būvprojekta izstrāde. Būvprojekta izpilde apturēta. Tiks pārskatīti projekta tehniskie risinā-
jumi, jo nav nodrošināta gājēju piekļūšana.

- Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma 
pārbūve; 

Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde.

- Juglas ielas posma pārbūve no Malienas ielas 
līdz Biķernieku ielai;

Darbība nenotika. Darbība nenotika.

- Aleksandra Grīna bulvāra izbūve posmā no 
Bāriņu ielas līdz Daugavgrīvas ielai; Notika būvprojekta izstrāde. Būvprojekta izpilde apturēta. Finansējuma trūkuma dēļ.
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- Eksporta ielas izbūve; Darbība nenotika. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Durbes ielas izbūve no Slokas ielas līdz Dau-
gavgrīvas ielai; Būvprojekta izstrāde apturēta. Būvprojekta izpilde apturēta.

- Brekšu ielas pārbūve; Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde.

- jaunas ielas izbūve un Lucavsalas ielas turpi-
nājuma līdz piemineklim pārbūve Lucavsalā;

Notika būvprojekta izstrāde. Pabeigti būvniecības darbi.

11.1.2. Attīstīt satiksmes infrastruktūras tīklu 
piebraukšanas nodrošināšanai pie līdz-
vērtīgas zemes kompensācijas fondā 
esošajiem zemesgabaliem:

RD SD 2017. – pastāvīgi

- Lojas iela Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

11.1.3. Satiksmes drošības uzlabošanas pasāku-
mu veikšana:

RD SD 2017. – pastāvīgi

- luksoforu rekonstrukcija un būvniecība; Uzsākti būvniecības darbi sekojošiem luksoforu objektiem:

– Miera un Tallinas ielas krustojumā;
– Prūšu un Rušonu ielu krustojumā;
– O.Vācieša un Torņkalna ielu krustojumā.

Izbūvēti jauni luksoforu objekti:

– Biķernieku ielā pie t/c IKEA (privātais finansējums);
– Juglas ielā pie t/c IKEA (privātais finansējums);
– Pagaidu luksofors Granīta un Krustpils ielas krustojumā 

(pašvaldības finansējums).

Pabeigti būvniecības darbi sekojošiem luksoforu objektiem:

-	 Miera un Tallinas ielas krustojumā;
-	 Prūšu un Rušonu ielu krustojumā;
-	 O.Vācieša un Torņkalna ielu krustojumā.
-	 Kurzemes prospekta un Slokas ielas krustojumā

- regulējamu gājēju pāreju izveidošana; Uzsākta ar luksoforu regulējamu gājēju pāreju izbūve:

– Maskavas ielā pie pieturvietām “Tīrumi”;
– Augusta Deglava un Lapsu ielu krustojumā;
– Nīcgales ielā 2.

Pabeigta ar luksoforu regulējamu gājēju pāreju izbūve:

-	 Maskavas ielā pie pieturvietām “Tīrumi”;
-	 Nīcgales ielā 2;
-	 A.Deglava ielā pie krustojuma ar Lapsu ielu.

- redzamības pilnveidošana pie gājēju pārejām 
un krustojumiem;

Skatīt nākamo apakšaktivitāti “brauktuvju sašaurināšana un dro-
šības saliņu izbūve pie gājēju pārejām”.

Skatīt nākamo apakšaktivitāti “brauktuvju sašaurināšana un drošības 
saliņu izbūve pie gājēju pārejām”.

- brauktuvju sašaurināšana un drošības saliņu 
izbūve pie gājēju pārejām;

•	 Sašaurināta brauktuve 3 objektos: Kokneses prospektā pie 3 
sabiedriskā transporta pieturvietām.

Sašaurināta brauktuve ar plastikāta stabiņiem un CHA pie 6 neregulē-
jamām gājēju pārejām: 

1. Matīsa ielā 50;

2. Buļļu ielā 35;

3. Buļļu ielā 31;

4. Ulbrokas ielā 7;

5. Kapseļu ielā 4 k-2;

6. Prūšu ielā 19.
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- gājēju drošības barjeru uzstādīšana; Kopumā uzstādītas gājēju drošības barjeras 535 m garumā. Kopumā uzstādītas gājēju drošības barjeras 140 m garumā.

- dzīvojamo zonu izveide; Ierīkotas 5 jaunas dzīvojamās zonas. Ierīkota 1 jauna dzīvojamā zona.

- automobiļu pieļaujamā braukšanas ātruma sa-
mazināšana;

Samazināts maksimāli atļautais braukšanas ātrums:

•	 Dzintara ielā;
•	 Jaunciema gatvē;
•	 Skanstes ielā no Kr.Valdemāra ielas līdz Zirņu ielai;
•	 Dammes iela;
•	 Mangaļu prospekts no Murdu ielas līdz Mangaļsalas ielai.

Samazināts maksimāli atļautais braukšanas ātrums:

 ― Baltāsbaznīcas iela no Sarmas līdz Pauguru ielai;

 ― Kristapa iela posmā no Baložu ielas līdz Alīses ielai pie izglītības 
iestādes;

 ― Uzvaras bulvāris pie Rīgas Futbola skolas;

 ― Aristida Briāna ielā pie Rīgas Franču Liceja;

 ― Meža prospekta posmā no Kokneses prospekta līdz Cimzes ielai;

 ― Ziepniekkalna ielas posmā no Dignājas ielas līdz Ziepniekkalna 21;

 ― Meža ielā pie izglītības iestādes;

 ― Mārtiņa ielas posmā no Slokas ielas līdz Baložu ielai

 ― Teritorijā starp Armitsteda, Neretas, Bauskas ielām un Vienības 
gatvi samazināts atļautais braukšanas ātrums ierīkojot atļautā 
braukšanas ātruma zonu 30km/h

 ― Zalves ielas posmā no Apuzes ielas līdz Rucavas ielai;

 ― Daugavgrīvas šoseja pirms pagrieziena uz Voleriem;

 ― Albatrosu, Veiksmes, Traleru ielās;

 ― Gulbju ielas posmā no Bauskas ielas līdz Gulbju ielai 15A;

 ― Čuguna iela no Gaviezes un Beberbeķu līdz K. Ulmaņa gatvei;

 ― Kukšu iela no Plēnes ielas līdz Ventas ielai pie izglītības iestādes;

 ― Ģertrūdes ielas posmā no Ādmiņu ielas līdz Valmieras ielai pie PII.

- citi pasākumi. Ierīkoti 52 ātrumvaļņi un remonts veikts 13 ātrumvaļņiem. Skatīt kopā ar aktivitāti 11.1.3. Satiksmes drošības uzlabošanas pasā-
kumu veikšana.

11.1.4. Pilsētas ielu seguma periodiskā atjauno-
šana: 

RD SD 2017. – pastāvīgi

- Emmas iela no Augusta Dombrovska ielas līdz 
Meldru ielai;

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Meldru iela no Emmas ielas līdz Skuju ielai; Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Aristida Briāna iela; Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Ruses iela; Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Dubultu iela; Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Talsu iela no Bāriņu ielas līdz Nometņu ielai; Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Gustava Zemgala gatve no Ūnijas ielas līdz 
Brīvības gatvei;

Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Aspazijas bulvāris un Zigfrīda Annas Meiero-
vica bulvāris;

Darbība nenotika. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Biķernieku iela no Lielvārdes ielas līdz Ulbro-
kas ielai un Stirnu iela no Lielvārdes ielas līdz 
Biķernieku ielai;

Darbība nenotika. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.
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- Maskavas iela no pilsētas robežas līdz Taisna-
jai ielai (pa posmiem);

Darbība nenotika. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Nīcgales iela no Dzelzavas ielas līdz Augusta 
Deglava ielai;

Darbība nenotika. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Kārļa Ulmaņa gatve no satiksmes pārvada pār 
dzelzceļu līdz Liepājas ielai;

Darbība nenotika. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Kārļa Ulmaņa gatve no Liepājas ielas līdz Lie-
lirbes ielai;

Darbība nenotika. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Maskavas iela no Jāņogu ielas līdz Taisnajai 
ielai (pa posmiem);

Darbība nenotika. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Maskavas iela no Malnavas ielas līdz Prūšu ie-
lai, virzienā uz centru;

Darbība nenotika. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Puškina iela no Krasta ielas līdz Gogoļa ielai; Darbība nenotika. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Dārziņu iela no Taisnās ielas līdz Dārziņu 46.lī-
nijai;

Darbība nenotika. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

- Akmens tilts; Darbība nenotika. Darbība nenotika.

- Višķu iela; Darbība nenotika. Darbība nenotika.

- Bultu iela no Lokomotīves ielas līdz Saites ie-
lai;

Darbība nenotika. Darbība nenotika.

- Prūšu iela no Bultu ielas līdz Ikšķiles ielai; Darbība nenotika. Darbība nenotika.

- Jaunciema gatve no Gaileņu ielas līdz Jauncie-
ma 6.šķērslīnijai;

Darbība nenotika. Darbība nenotika.

- Ropažu iela no Džutas ielas līdz Brīvības ielai 
pie tirdzniecības centra “Alfa”; 

Darbība nenotika. Darbība nenotika.

- Struktoru iela; Darbība nenotika. Darbība nenotika.

- Vangažu iela; Darbība nenotika. Darbība nenotika.

- Jaunciema gatve no Ceļmalas ielas līdz Kanāla 
ielai;

Darbība nenotika. Darbība nenotika.

- Berģu iela Darbība nenotika.
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- Grostonas iela no Sporta ielas līdz Mālpils 
ielai;

Darbība nenotika. Darbība nenotika.

- Kalnciema iela no Vanšu tilta līdz Lielirbes ie-
lai (ieskaitot satiksmes pārvadu);

Darbība nenotika. Darbība nenotika.

- Melnsila iela no Kalnciema ielas līdz Lapu ie-
lai;

Darbība nenotika. Darbība nenotika.

- Margrietas iela; Darbība nenotika. Darbība nenotika.

- Uzvaras bulvāris no Ojāra Vācieša ielas līdz 
Akmens tiltam;

Darbība nenotika. Darbība nenotika.

- Daugavgrīvas iela (pa posmiem); Darbība nenotika. Darbība nenotika.

11.1.5. Pilsētas apkaimju iekškvartālu ceļu, kas 
atrodas ārpus publiskā lietojumā esošā 
ielu tīkla, attīstība un uzturēšana

AI 2017. – pastāvīgi Netika īstenots zemju īpašumu tiesību nesakārtošanas dēļ. Netika īstenots zemju īpašumu tiesību nesakārtošanas dēļ.

PI Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana: Jaunsaules 
iela 3a, Dzirciema iela 33, 35,37,39, Kuldīgas iela 13a, Slokas iela 
48a, Gaigalas iela 23,23a,23b, Finiera iela 5,7,9, Slokas iela 112,114, 
Dāvida iela 4, Riekstu iela 7,9, Bauskas iela 15,17, Koku iela 10, Kleis-
tu iela 18. (9.2.5.)

Iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošana: Finiera iela 11, 
13, 17, Gobas iela 20, 20/4, Parādes iela 1, 1B, 3A, Plēksnes iela 6,8, Slim-
nīcas iela 6, Esplanādes iela 6, Daugavgrīvas iela 60.

ZI Atjaunots piebraucamais ceļš no Jaunciema gatves uz dārziņu te-
ritoriju.

Darbība nenotiek finansiālu apsvērumu dēļ.

11.1.6. Gājējiem paredzētās satiksmes infra-
struktūras un gājēju ielu tīkla pilnveido-
šana un attīstība:

RD SD, Būvvalde 2017. – pastāvīgi Būvvalde sniedz konsultācijas, izskata un pieņem lēmumu būv-
niecības ieceres dokumentācijas jautājumos, nodrošinot atbilsto-
ši normatīvajiem aktiem satiksmes infrastruktūras un gājēju ielu 
tīkla pilnveidošanu un attīstību.

Būvvalde sniedz konsultācijas, izskata un pieņem lēmumu būvniecī-
bas ieceres dokumentācijas jautājumos, nodrošinot atbilstoši norma-
tīvajiem aktiem satiksmes infrastruktūras un gājēju ielu tīkla pilnvei-
došanu un attīstību.

- ietves izbūve, pieturvietu labiekārtošana, gā-
jēju pāreju ierīkošana Biķernieku ielā pie Jug-
las papīrfabrikas ciemata;

Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde.

11.1.7. Centrālās dzelzceļa stacijas apkārtnes lo-
kālplānojuma izstrāde

LR SM, RD PAD 2017. Turpinās darbs pie publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Bal-
tica” trases teritorijas lokālplānojuma izstrādes.

23.05.2018. pieņemts RD lēmums Nr.1230 “Par grozījumiem Rī-
gas domes 17.05.2016. lēmumā Nr.3782 “Par publiskās lietošanas 
dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma kā 
Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā 
centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes uzsākšanu” ar kuru tika paplašināta publiskās lietošanas 
dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojuma ro-
beža vairāk nekā 355 ha platībā (lokālplānojuma teritorijas kopējā 
platība ~486,35 ha) un pilnveidots darba uzdevums, nodrošinot 
pašvaldības līdzfinansējumu.

Piešķirts finansējums paplašinātās teritorijas lokālplānojuma 
izstrādei no Pilsētas infrastruktūras fonda projekta “Publiskās 
lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokāl-
plānojuma robežas paplašināšana un paplašinātās teritorijas lo-
kālplānojuma izstrāde” un uzsākta tā izpilde.

Lokālplānojuma izstrādes izpildes termiņš atbilstoši RD 23.05.2018. 
lēmumam Nr.1230 ir 2020.gads.

Turpinās darbs pie publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” 
trases teritorijas lokālplānojuma izstrādes.

Lai nodrošinātu Rīgas domes 17.05.2016. lēmuma Nr.3782 “Par pub-
liskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lo-
kālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam un 
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – Lokālplānojums) izpildi un 
Lokālplānojuma risinājumu izvērtēšanu atbilstoši plānošanas doku-
menta izstrādes mērķiem un uzdevumiem ir izveidota publiskās lieto-
šanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma 
izstrādes pašvaldības speciālistu darba grupa.

10.12.2019. RD PAD organizēja publisku diskusiju “Rail Baltica kā 
attīstības, ne tikai “sliežu” projekts”. Rīgas pašvaldība pauda savu 
redzējumu par ”Rail Baltica” projekta īstenošanu galvaspilsētas admi-
nistratīvajā teritorijā un ar to saistītajām pilsētas attīstības iespējām.

11.1.8. Mobilitātes punktu tīkla attīstība RD SD, REA, RD PAD 2019.–2020. City.multimodal projekta ietvaros izstrādāts “Rīgas pilsētas specifikai 
atbilstoša mobilitātes pārvaldības risinājuma – “Mobilitātes punkta” 
modeļa konceptuāla izstrāde un aprobēšana”.
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U11.2. Pilnveidot pašvaldības autostāvvietu sistēmu
11.2.1. Autostāvvietu infrastruktūras attīstīšana 

un autostāvvietu izvietojuma optimizē-
šana:

RP SIA “Rīgas satiksme”, 
RD SD

2017.-2020. RP SIA “Rīgas satiksme” kompetences ietvaros 2018.gadā ierīkotas 
400 jaunas pašvaldības maksas autostāvvietas E.Melngaiļa, Elijas, 
Katrīnas, Mēness, Riepnieku, Āzenes, Enkura, A.Briāna ielās un Ba-
lasta dambī. 

Likvidētas 66 maksas autostāvvietas Brīvības, Elizabetes, Arsenāla, 
Kalēju, Šķūņu un Teātra ielās. 

Maksas autostāvvietu izvietojuma optimizācija veikta Riepnieku, 
Strēlnieku, Elizabetes, Klostera, Vaļņu, Vecpilsētas, Hanzas un Sko-
las ielās.

Likvidētas 22 maksas autostāvvietas Grēcinieku ielā, Aldaru ielā un 
Elijas ielā. 

Maksas autostāvvietu izvietojuma optimizācija veikta Riepnieku ielā, 
Antonijas ielā, Dzirnavu ielā, un Matīsa ielā.

- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas 
lietošanas būves izbūve Ilūkstes ielā” izstrāde;

Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde.

- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas 
lietošanas būves izbūve Ulbrokas ielā” izstrāde;

Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde.

- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas 
lietošanas būves izbūve Zolitūdes ielā” izstrāde;

Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde.

- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas 
lietošanas būves izbūve Anniņmuižas bulvārī” 
izstrāde;

Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde.

- būvprojekta “Autonovietnes kā īslaicīgas 
lietošanas būves izbūve Dammes ielā” izstrāde.

Notika būvprojekta izstrāde. Notika būvprojekta izstrāde.

11.2.2. Ar autostāvvietu pakalpojuma sniegšanu 
saistīto pakalpojumu uzlabošana

RP SIA “Rīgas satiksme”, 
RD SD

2017.-2020. 2018.gadā autostāvvietu elektronisko norēķinu īpatsvars sasnie-
dza 100%.

16 maksas automāti nodrošina norēķinus ar bezkontaktu bankas 
maksājumu kartēm.

Par pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu priekšapmaksas vei-
dā var norēķināties tikai ar bezskaidras naudas palīdzību: 

•	 elektroniskajās kontroles iekārtās ar banku norēķinu kartēm un 
e-maku; 

•	 ar sms apmaksas pakalpojumu, izmantojot lietotni vai sūtot īs-
ziņas. 

Visās elektroniskajās kontroles iekārtās ir nodrošināti norēķini ar bez-
kontakta banku maksājumu kartēm.

11.2.3. Transportmijas sistēmas stāvparku un 
ar tiem saistīto pakalpojumu attīstīša-
na. Nodrošināta informācijas pieejamība 
par transportmijas sistēmas stāvparku 
pakalpojumiem un autostāvvietu pakal-
pojumiem

SIA “Rīgas pilsētbūv-
nieks” (sadarbībā ar RP 
SIA “Rīgas satiksme”)

2017.-2020. Stāvparka un autostāvvietu nodrošināšana Ulbrokas ielā 13. Stāvparka un autostāvvietu nodrošināšana Ulbrokas ielā 13.
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U11.3. Nodrošināt ērtus, ātrus, pieejamus, drošus un videi draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus
11.3.1. Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība, 

lai nodrošinātu kvalitatīvu, pieejamu un 
vieglajam autotransportam konkurētspē-
jīgu pārvietošanās veidu visām sociāla-
jām grupām

RP SIA “Rīgas satiksme” 2017.-2020. 1.tramvaja maršruts abos kustības virzienos kursē gar Centrāltirgu, 
izveidota jauna pieturvieta “Stacijas laukums” virzienā uz Juglu.

19.trolejbusa maršruts apvienots ar 24.trolejbusa maršrutu, no-
drošinot nokļūšanu no Ziepniekkalna uz Mālu ielu (Ziepniekkalna 
kapi, A/S “Dzintars” apkārtne) bez pārsēšanās.

Veiktas izmaiņas 46 autobusu, 8 tramvaju un 24 trolejbusu kustī-
bas sarakstos.

Uzstādītas 188 jaunas papildplāksnes pieturvietās (informācijas 
attēlošanai par maršrutiem, kas apstājas pieturvietā).

Izveidotas sabiedriskā transporta braukšanas joslas:

 ― braucot Pārdaugavas virzienā no 11.novembra krastmalas uz 
Akmens tiltu;

 ― Ieriķu ielā posmā starp Vaidavas ielu un G.Zemgala gatvi;

 ― Brīvības ielā posmā starp Bruņinieku ielu un Cēsu ielu;

 ― uz brauktuves uz Vanšu tilta virzienā uz centru;

 ― Merķeļa ielā pirms krustojuma ar Tērbatas ielu;

Gada laikā ieviesti vairāki stāvēšanas aizliegumi, izmaiņas luk-
soforu signālplānos un citi uzlabojumi, kas uzlabo sabiedriskā 
transporta kustību.

47.autobusa maršruts pagarināts no Malēju ielas līdz Getliņiem. 
Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos Jaunciema gatvē, 
29.autobusa maršruts iebrauc gan Bukultos, gan Jaunciema kapos, 
nodrošinot vienmērīgu ritmisku kustības intervālu Jaunciema gatvē, 
vienlaikus slēdzot 19.autobusa maršrutu.

Veiktas izmaiņas 105 autobusu, 11 tramvaju un 45 trolejbusu kustības 
sarakstos.

Izveidotas sabiedriskā transporta braukšanas joslas:

 ― Salu tilta nobrauktuvē uz Mūkusalas rotācijas apli virzienā no cen-
tra;

 ― uzbrauktuvē uz Salu tilta pēc Mūkusalas rotācijas apļa virzienā uz 
centru.

Uzstādītas 57 jaunas papildplāksnes pieturvietās (informācijas attēlo-
šanai par maršrutiem, kas apstājas pieturvietā).

Gada laikā ieviesti vairāki stāvēšanas aizliegumi, izmaiņas luksoforu 
signālplānos un citi uzlabojumi, kas uzlabo sabiedriskā transporta 
kustību.

11.3.2. Informācijas par sabiedriskā transporta 
un autostāvvietu pakalpojumiem pieeja-
mības uzlabošana iedzīvotājiem

RP SIA “Rīgas satiksme” 2017.-2020. 2018.gadā pieturvietās apmainīti un/vai atjaunoti:

•	 4 461 kustības saraksts (plānveida un bojājumu dēļ);
•	 5 462 informatīvie plakāti;
•	 2 662 informācija par īslaicīgām izmaiņām maršrutu tīklā;
•	 332 lielformāta reklāmas un kartes nojumēs;
•	 16 jaunas plāksnes ar “smēķēt aizliegts” uzlīmi, un atjauno-

tas ~100 esošās.
Uzsākta autostāvvietu tālruņa 8585 apkalpošana 24/7.

Pieturvietās apmainīti un/vai atjaunoti: 
•	 7 587 kustības saraksti (plānveida un bojājumu dēļ); 
•	 3 083 informatīvie plakāti; 
•	 2 042 informācija par īslaicīgām izmaiņām maršrutu tīklā; 
•	 18 lielformāta reklāmas un kartes nojumēs; 
•	 16 atjaunotas uzlīmes “smēķēt aizliegts”. 

11.3.3. Zemās grīdas tramvaja (ZGT) ieviešanas 
Rīgā projekta realizācija, t.sk.: 

RP SIA “Rīgas satiksme” 2017.-2032.
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11.3.4. 11.3.3.1. 2.posma realizācija (1. un 11. tram-
vaja maršruta infrastruktūras pielāgoša-
na zemās grīdas tramvaja eksluatācijai, 
ražošanas ēku rekonstrukcija u.c.) un ZGT 
iegāde

RP SIA “Rīgas satiksme” 2017.-2020. ZGT 2.posma ietvaros:

1. turpināta tramvaja infrastruktūras pārbūve, t.sk. sabiedriskā 
transporta (autobusu un tramvaju) apvienoto pieturvietu plat-
formu izbūve Jūrmalas gatves un Dzirciema ielas krustojumā un 
tramvaja infrastruktūras pārbūve Jūrmalas gatvē posmā no ap-
griešanās vietas Imantas virzienā līdz Slokas ielai un krustojums 
ar Slokas ielu;

2. turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes ražošanas ēku pārbū-
vei Brīvības ielā 191;

3. pabeigta sliežu ceļu pārbūve Brīvības, Miera un Matīsa ielu 
krustojumā;

4. turpinās pārējie elektrotransporta energoapgādes infrastruktū-
ras (apakšstaciju iekārtas, kabeļi, kontakttīkls) un sliežu ceļu mo-
dernizācijas un atjaunošanas darbi, kā arī veikta apakšstaciju (29., 
9.apakšstacija) ēku atjaunošana, u.c.;

5. turpinās pilotprojekta par jaunas televadības sistēmas uzstā-
dīšanu apakšstacijās realizācija. Televadība uzstādīta 15. un 20. 
apakšstacijā;

6. saņemti 7 zemās grīdas tramvaji (trīs ZGT nodoti izmēģināju-
ma ekspluatācijā, divi ZGT sagatavoti izmēģinājuma ekspluatā-
cijai, divi ZGT tiek gatavoti izmēģinājuma ekspluatācijai).

ZGT 2.posma ietvaros: 

1. turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes ražošanas ēku pārbūvei 
Brīvības ielā 191; 

2. turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes tramvaja infrastruktūras 
pārbūvei Slokas ielas posmā no krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz 
krustojumam ar Kalnciema ielu; 

3. turpinās pārējie elektrotransporta energoapgādes infrastruktūras 
(apakšstaciju iekārtas, kabeļi, kontakttīkls) un sliežu ceļu modernizā-
cijas un atjaunošanas darbi, kā arī veikta apakšstaciju (26., 14., 18., 
9.apakšstacija) elektroiekārtu nomaiņa, u.c.; 

4. turpinās pilotprojekta par jaunas televadības sistēmas uzstādīša-
nu apakšstacijās realizācija. Televadības uzstādīšana turpinājās 15. 
apakšstacijā. Paralēli norisinās projektēšanas un dokumentācijas iz-
strādes darbi, lai uzstādītu televadības sistēmu arī citās apakšstacijās. 
Kopskaitā 25 apakšstacijām sagatavota nepieciešamā dokumentācija.

11.3.5. 11.3.3.2. Esošās tramvaja infrastruktūras 
pielāgošana ZGT parametriem, jaunu ZGT 
iegāde

RP SIA “Rīgas satiksme” 2017.-2020. Veikts sliežu ceļu pārmiju atjaunošanas remonts Aspazijas bulvā-
ra / 13.janvāra ielas un Slokas ielas / Uzvaras bulvāra (2/3) krusto-
jumos, aprīkojot tās ar vadības sistēmām atbilstoši SIL3

Veikts sliežu ceļu pārmiju atjaunošanas remonts Maskavas ie-
las  /  Centrāltirgus ielas, 13.janvāra ielas  /  Prāgas ielas (1/3) un  Kr.
Barona ielas / Matīsa ielas (1/2) krustojumos, aprīkojot tās ar vadības 
sistēmām atbilstoši SIL3. 

11.3.6. Tramvaja maršrutu tīkla attīstība, izbūvē-
jot ZGT tramvaja infrastruktūru un iekļau-
jot to esošajā maršrutu tīklā atbilstoši 
Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta at-
tīstības tendencēm, t.sk. uzlabojot tram-
vaja maršrutu pārklājumu apkaimēs, 
kurās tas nav nodrošināts (piemēram, 
Centrālās dzelzceļa stacijas laukums, 
Torņakalna MMTM, Pļavnieki, Purvciems, 
starptautiskā lidosta “Rīga”, Rumbula, 
Hanzas šķērsojums u.c.), jaunu ZGT ie-
gāde

RP SIA “Rīgas satiksme” 2017.-2020. RD Pilsētas attīstības departamentam sniegta informācija, t.sk. in-
dikatīvie aprēķini par tramvaja maršruta tīkla attīstības iespējām 
Purvciema/Pļavnieku, kā arī Ziepniekkalna virzienā.

Sniegta informācija RD SD par priekšlikumiem videi draudzīga sabied-
riskā transporta sistēmas attīstībai Rīgā, kas nepieciešami 2021.-2027.
gada plānošanas perioda un Nacionālā attīstības plāna prioritāšu, 
rīcības virzienu un uzdevumu indikatīvā finanšu ietvara sagatavoša-
nai.  Priekšlikumos iekļauta informācija par tramvaja maršruta tīkla 
attīstību. 

11.3.7. Infrastruktūras modernizācija un atjau-
nošana RP SIA “Rīgas satiksme” infra-
struktūras objektos

RP SIA “Rīgas satiksme” 2017.-2020. Atbilstoši pieejamajam finansējumam veikti būvdarbi RP SIA “Rī-
gas satiksme” infrastruktūras objektos saskaņā ar Infrastruktūras 
objektu būvdarbu plānu 2018.gadam.

Atbilstoši pieejamajam finansējumam veikti būvdarbi RP SIA “Rīgas 
satiksme” infrastruktūras objektos saskaņā ar Infrastruktūras objektu 
būvdarbu plānu 2019.gadam. 

11.3.8. Sabiedrisko transportlīdzekļu moder-
nizēšana, lai nodrošinātu sabiedriskā 
transporta pieejamību un pasažieru dro-
šību un samazinātu negatīvo ietekmi uz 
vidi 

RP SIA “Rīgas satiksme” 2017.-2020. 1. 2018.gadā 6 ZGT piegādāti Rīgā, kā rezultātā līdz gada beigām 
Rīgā piegādāti 7 no 20 ZGT. Trīs ZGT 2018.gadā tika pieņemti iz-
mēģinājumu ekspluatācijā; neviens no piegādātajiem nav nodots 
ekspluatācijā.

2. 2018.gada laikā uz Rīgu tika atgādāti 5 trolejbusi, no kuriem 2 
pieņemti ekspluatācijā. Kopumā no 100 trolejbusiem 52 pieņemti 
ekspluatācijā.

3. 2018.gadā netika piegādāti jauni autobusi. Tika veikta iepriekšē-
jā gadā piegādāto autobusu pieņemšana ekspluatācijā. Līdz gada 
beigām no Rīgā piegādātajiem 70 autobusiem 56 pieņemti. 2018.
gadā tika noslēgta vienošanās par papildu 88 autobusu piegādi 
noslēgtā līguma ietvaros.

1. Saņemti 0 tramvaji (no 20  tramvajiem līdz 2019.gadam kopā 
saņemti 7 tramvaji). 

2. Saņemti 13 trolejbusi (no 125 trolejbusiem līdz 2019.gadam 
kopā saņemti 68 trolejbusi). 

3. Saņemti 14 autobusi (no 175 autobusiem līdz 2019.gadam kopā 
saņemti 140 autobusi). 
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11.3.9. Elastīgas biļešu sistēmas nodrošināšana 
un tās pastāvīga pilnveidošana

RP SIA “Rīgas satiksme” 2017.-2020. No 7.maija minibusu (balti – zilā krāsojumā) maršrutos nr.203 Jugla 
- Pļavnieki, 204 Centrs - Jugla, 206 Autoosta - Mežciems, 209 Purv-
ciems - Rumbula, 214 Centrs - Dreiliņi, 224 Stacijas laukums - Man-
gaļsala, 233 Centrs - Ziepniekkalns, 237 Esplanāde - Imanta, 241 
Centrs - Lidosta, 244 Centrālā stacija - Iļģuciems, 246 Daugavgrīva 
- Pļavnieki, 246a Centrs - Daugavgrīva, 263 Mežciems – Šampēteris 
un 271 P.Stradiņa slimnīca – slimnīca “Gaiļezers” var izmantot visas 
Rīgas domes piešķirtās atlaides.

2018.g tika veikta KAC ierīču modernizācija, lai klientu apkalpoša-
nas process, t.sk. biļešu iegāde, būtu ātrāka.

Visas automatizētās biļešu pārdošanas vietas tika aprīkotas ar bez 
kontakta karšu lasītājiem. notiek testēšana

Izstrādāta Riga Card aplikācijas jaunā funkcionalitāte, kas nodro-
šina iespēju iegādāties braukšanas biļetes tiešsaistes režīmā.

Tiek veikta Riga Card lietotnes jaunās funkcionalitātes, kas nodrošina 
iespēju iegādāties braukšanas biļetes tiešsaistes režīmā, testēšana, kā 
arī tiek precizēti juridiskie jautājumi. 

Ir uzlabota datu kvalitāte, pateicoties datu saņemšanai no RD VIS par 
pasažieru kategorijām strādājoši / nestrādājoši vecuma un izdienas 
pensionāri (dati no VSAA un VID), kā arī tiešsaistē no VDEĀVK par per-
sonām ar invaliditāti. 

11.3.10. Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
organizēšana vienotā autobusu un vil-
cienu maršrutu tīklā, nodrošinot lauku 
iedzīvotājiem iespējas nokļūt reģionālas 
nozīmes attīstības centros un no tiem 
nacionālās nozīmes attīstības centros un 
galvaspilsētā

RP SIA “Rīgas satiksme” 
RD SD, VSIA “Autotrans-
porta direkcija”, AS “Pa-

sažieru vilciens”,  
VAS “Latvijas dzelzceļš”, 
AS “Rīgas starptautiskā 

autoosta”

2017.-2020. RP SIA “Rīgas satiksme” iespēju robežās nodrošina atiešanas lai-
ku koordināciju Zasulauka stacijā starp 2.maršruta tramvaju un 
pasažieru vilcienu.

RP SIA “Rīgas satiksme” iespēju robežās nodrošina atiešanas laiku ko-
ordināciju Zasulauka stacijā starp 2.maršruta tramvaju un pasažieru 
vilcienu. 

U11.4. Attīstīt velosatiksmes sistēmu un integrēt to kopējā satiksmes infrastruktūrā
11.4.1. Nepārtrauktas un pakāpeniskas velosa-

tiksmes sistēmas (velosatiksmes infra-
struktūra, informācija, izglītība) attīstības 
veicināšana, integrējot to kopējā pilsētas 
transporta infrastruktūrā, prioritāri uz-
labojot velosatiksmes drošību pilsētas 
centrā:

RD SD 2017. – pastāvīgi

1. Velojoslu tīkla pilnveidošana Rīgas 
centrā.

Veloceļa izbūve Turgeņeva ielā: notika būvprojekta izstrāde.

Velojoslu ierīkošana un ielu krustojumu labiekārtošana Dzirna-
vu ielā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai: būvprojekta izstrāde 
pabeigta.

Notieka būvprojekta izstrāde objektiem:

 ― Veloceļa izbūve Turgeņeva ielā;

 ― Seguma atjaunošana Bruņinieku ielā un Sporta ielā (paredzēta ve-
loinfrastruktūra).

2. Velosatiksmes savienojums ar Rīgas 
Centrālo dzelzceļa staciju, autoostu, Rī-
gas Centrāltirgu un Daugavas krastmalas 
promenādi.

Darbība nenotika. Notieka būvprojekta izstrāde objektam:

 ― Gājēju un velosipēdu ceļš Krasta ielā.

3.Velosatiksmes infrastruktūras izbūve 
ielu, tiltu, satiksmes pārvadu, tuneļu 
būvniecības un rekonstrukcijas ietvaros.

Augusta Deglava tilta atjaunošanas un pārbūves būvprojekta ie-
tvaros tiks paplašināta gājēju ietve, lai būtu iespējams organizēt 
velosatiskmi atdalot to no gājēju satiksmes – izstrādāts būvpro-
jekts.

Šobrīd notiek būvprojektu izstrāde. Izstrādātajiem būvprojektiem 
izbūve nenotika finansējuma trūkuma dēļ.
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11.4.2. Velonovietņu tīkla attīstības un 
multimodālas pārvietošanās veicināšana. 
Drošu velonovietņu ierīkošana velobrau-
cēju pieprasītās vietās, sasaiste ar stāv-
parkiem, sabiedrisko transportu, dzelzce-
ļa transportu

RD SD, RP SIA “Rīgas sa-
tiksme”, VAS “Latvijas 

dzelzceļš”,

AS “Rīgas starptautiskā 
autoosta”

2017.-2020. RD SD uzstādījis 10 velostatīvus ar iespēju novietot 80 velosipēdus 
pie Āgenskalna tirgus.

SIA “Rīgas satiksme uzstādīja 3 velostatīvus:

 ― Tērbatas ielā 9/11 (Veikals „Drogas” pie Dzirnavu ielas);

 ― Aspāzijas bulvāris (Nacionālās operas dienesta ieeja);

 ― Stabu iela 4 (Stabu un Skolas ielas krustojums).

RD SD uzstādījusi 11 velostatīvus ar iespēju novietot 88 velosipēdus:

•	 Uz Akas ielas pie Ģertrūdes iela 20;
•	 Uz Raiņa bulvāra pie Brīvības bulvāris 19;
•	 Uz Ģertrūdes ielas pie Barona iela 46;
•	 Aspazijas bulvāris 22;
•	 Tērbatas iela 9/11;
•	 Tērbatas iela 53;
•	 Lāčplēša iela 65;
•	 Ģertrūdes iela 81; 
•	 Stabu ielas un Tērbatas ielas krustojumā (blakus esošajai no-

vietnei pie ēkas Tērbatas 55);
•	 Tallinas iela 62.

U11.5. Attīstīt “inteliģento” satiksmes vadības sistēmu
11.5.1. Satiksmes vadības centra darbības piln-

veidošana
RD SD 2017.-2020. Pilnveidota video novērošanas sistēma. Pieslēgti 20 luksofora ob-

jekti luksoforu vadības centrā.
Videonovērošanas sistēmai pieslēgtas 3 jaunas videonovērošanas ka-
meras. Luksoforu vadības centram pieslēgti 15 luksoforu objekti.

RP SIA “Rīgas satiksme” 1. Ir nodrošināts tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams vienotā 
Satiksmes vadības centra darbībai.

2. Ir sniegts nepieciešamais atbalsts integrētās kustības kontroles, 
pasažieru drošības un informēšanas sistēmas ieviešanai.

1. Ir nodrošināta vienotā Satiksmes vadības centra darbība, veikta 
tā funkcionalitātes un darbvietu pielāgošana, uzsākta atsevišķu 
maršrutu uzraudzības automatizācija. 

2. Ir nodrošināta datu saņemšana un apstrāde integrētās kustības 
kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmas ietvarā. 

3. Sagatavots plāns vienotā Satiksmes vadības centra darbības 
nodrošinājuma aprīkojuma pārvietošanai uz vienoto datu cen-
tru.

11.5.2. Luksoforu adaptīvās vadības ierīkošana 
Maskavas ielā

RD SD 2017.-2020.  – Maskavas ielā uz adaptīvu un/vai sinhronizētu darbību pārslēgti 4 
luksoforu objekti.
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U11.6. Sekmēt jaunāko tehnoloģiju, ekonomiski izdevīgu transporta pakalpojumu attīstību
11.6.1. Atbalsta programmas pārejai uz atjau-

nojamiem energoresursiem transporta 
sektorā un nepieciešamās infrastruktūras 
nodrošināšana

REA, 2017.-2020. Ir sagatavoti un iesniegti vairāki projekta pieteikumi uzsauku-
miem INTERREG programmas ietvaros. Ir apstiprināti 2 projekti 
(HUPMOBILE un GreenSAM), kas būs uzsākti 2019.gada pavasarī.

GreenSAM projekta ietvaros:

1) izstrādāts analītisks ziņojums par vecāka gadagājuma pilsētas 
iedzīvotāju mobilitātes vajadzībām un paradumiem, kā arī ieteiku-
mi par ieradumu maiņu;

2) starpvalstu pieredzes apmaiņa un koprade (“mobilitātes risi-
nājumu laboratorija”), lai uzlabotu apstākļus vecāka gadagājuma 
pilsētas iedzīvotājiem mobilitātes jomā;

3) uz inovatīvas tehnoloģijas pielietojumu balstīta pilotprojekta 
ieviešana, kas tiks izstrādāts GreenSAM projekta ieviešanas laikā, 
lai vecāka gadagājuma iedzīvotāji aizvien vairāk izmantotu pilsētai 
draudzīgu transportu;

4) pieredzes apmaiņas braucieni, projekta rezultātu izplatīšana 
Baltijas jūras reģionā.

HUPMOBILE ietvaros:

1) pētījumi (t.i., datu analīze, simulācijas, mērķu noteikšana, pa-
sākumu atlase u.c.) ar ostām saistīto transporta plūsmu vadībai 
un pārvaldībai; ar ostām saistītas mobilitātes optimizēšanas sce-
nāriju izstrāde – ar mērķi mazināt smagā ostas tranzīta satiksmes 
plūsmas Rīgas pilsētas centrā;

2) viedas un ilgtspējīgas mobilitātes ITS risinājuma pilotprojekta 
izstrāde un ieviešana ar mērķi demonstrēt uz ITS risinājumiem 
balstītu ilgtspējīgas mobilitātes pārvaldības pieeju un risināju-
mus pilsētvidē

3) sabiedrības līdzdalības veicināšana un risinājumu koprade 
(co-creation);

4) zemu emisiju mobilitātes principu izstrāde – ar mērķi aktualizēt 
“Rīgas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata Rīcības plānu”.

Tiek turpināts darbs pie 2 starptautiskiem projektiem cities.multimo-
dal un BSR electric:

1.“Multimodālas pilsētas (cities.multimodal)”, projekta mērķis – viedas 
un ilgtspējīgas mobilitātes attīstība pilsētvidē. Projekta ietvaros 2020. 
gada jūnijā ir plānota pirmā Mobilitātes punkta izveide Rīgā, VEF ap-
kaimē.

2.“E-mobilitātes risinājumu ieviešana pilsētu teritorijās Baltijas jūras 
reģionā (BSR electric)”, projekta mērķis – veicināt e-mobilitāti, de-
monstrējot dažāda veida pilsētvides e-mobilitātes risinājumus. Pro-
jekta ietvaros ir nodrošināti divi e-skūteri tehniskām vajadzībām Rīgas 
1. slimnīcā, viens – Rīgas Matīsa kapos.

 Ir uzsākti 2 projekti - HUPMOBILE un GreenSAM:

1. “Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)” ar mērķi veicināt zaļo mobi-
litāti Baltijas jūras reģiona pilsētās, galvenokārt, vecāka gadagājuma 
pilsētas iedzīvotājiem. Inovatīvas tehnoloģijas – blockchain – pielieto-
juma potenciāla izpēte. 

2. “Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte (HUPMOBILE)” ar 
mērķi nodrošināt vienotu pieeju integrētu, ilgtspējīgu mobilitātes risi-
nājumu plānošanai, ieviešanai, optimizācijai un pārvaldībai ostu pil-
sētās un tām piegulošās teritorijās, kā arī pašās ostās. Ņemot vērā pil-
sētas transporta komplekso kontekstu, HUPMOBILE projekta ietvaros 
tiks veidota jauna, uz lietotāju orientēta un visaptveroša pieeja, kas 
pēta transporta sistēmu, tās darbības priekšnoteikumus, attīstības 
dinamiku, u.c. aspektus. Projekts fokusējas uz pilsētvides transporta 
lietotājiem, pētot to dzīvesveidu, sociāli ekonomisko statusu, līdzšinē-
jos mobilitātes ieradumus.

RP SIA “Rīgas satiksme”, 
RD SD

1.15.03.2018. noslēgts līgums par būvprojekta minimālā sastāvā 
izstrādi depo ēkas pārbūvei Jelgavas ielā 37.

2. Ūdeņraža uzpildes stacija tika aprīkota ar 350 Bar uzpildes 
sūkni (paredzēts sabiedriskā transporta transportlīdzekļiem 
un smagajam transportam), tika veikta 700 Bar uzpildes sūkņa 
(paredzēts vieglajam autotransportam) akcepttestēšana, izman-
tojot ar ūdeņraža degvielas šūnu darbināmu vieglo pasažieru 
transportlīdzekli.

3.Tiek strādāts pie aprīkojuma uzlabošanas, lai nodrošinātu tā 
stabilu darbību ziemas laikā.

4. EK iesniegtais LIFE programmas projekts “Viedo pilsētu tehno-
loģijas resursu efektīvai izmantošanai un vides kvalitātes uzlabo-
šanai” netika apstiprināts.

Rīgas pilsētas būvvalde ir akceptējusi ūdeņraža ražošanas, uzpildes 
un uzglabāšanas stacijas, kas atrodas Rīgā, Vienības gatvē 6, nodoša-
nu ekspluatācijā. Notiek sagatavošanās stacijas darbības uzsākšanai.

11.6.2. Elektromobiļu ātrās uzlādes tīkla shēmas 
izstrādāšana, izmantojot pielāgotu RP SIA 
“Rīgas satiksme” infrastruktūru

RD, REA, RP SIA “Rīgas 
satiksme”

2019. Dati būs pieejami 2021.gadā kopā ar jauno Ilgtspējīgas enerģētikas un 
klimata Rīcības plānu.
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11.6.3. Publisko uzlādes punktu ierīkošana elek-
tromobiļiem, izmantojot pielāgotu RP SIA 
“Rīgas satiksme” infrastruktūru

RD, REA, RP SIA 
“Rīgas satiksme” un 

privātstruktūras

2017. – pastāvīgi Uz 2018.gada beigām kopā ir 4 lēnās uzlādes punkti. 

2018.gadā izveidots elektrouzlādes punkts elektromobiļiem Ves-
tienas ielā 35 ( t.i., 3 elektromobiļu lēnās uzlades vietas 2017.gadā 
+ 1 elektromobiļu lēnās uzlades vieta 2018.gadā).

Papildus staciju uzstādīšana aizkavējās, jo tika veikta esošo (3) 
staciju modernizācija, saistībā ar vienotas atskaišu sistēmas uz-
stādīšanu. Pašlaik datus par esošo staciju darbu var saņemt at-
tālināti.

Dati būs pieejami 2021.gadā kopā ar jauno Ilgtspējīgas enerģētikas un 
klimata Rīcības plānu

11.6.4. Elektromobiļu izmantošanas palielināša-
na pašvaldības tehniskajos dienestos

RD, RP SIA “Rīgas sa-
tiksme”

2017. – pastāvīgi  Iegādāti 6 elektromobiļi. Kopā uz gada beigām ir 13 vieglie elektro-
mobili un 1 elektroautobuss.

Pašlaik uzņēmumā tiek lietoti 16 elektromobiļi.

RNP 2017.-2018. KPFI projekta ietvaros ar abiem elektromobīļiem tika nobraukts 51 
620 km, kas gada laikā ļāva ietaupīt 5 414 kg CO2 emisijas.

KPFI projekta ietvaros ar abiem elektromobīļiem tika nobraukts 48 022 
km, kas gada laikā ļāva ietaupīt 5 037 kg CO2 emisijas.

11.6.5. Ūdeņraža tehnoloģiju un kurināmā ele-
mentu izmantošana pilsētas sabiedriska-
jā transportā

RD, RP SIA “Rīgas sa-
tiksme”

2017. – pastāvīgi 1. No ražotāja SOLARIS ir saņemti visi 10 trolejbusi Solaris 
T18.75H2. 

2. Tika turpināta ražotāja organizēta trolejbusu testēšana 
Rīgā, lai nodrošinātu to uzpildes aprīkojuma stabilu darbī-
bu. Uzsākti eksperimentālie izmēģinājuma braucieni.

Tiek veikta 2018.gadā saņemto ar ūdeņradi darbināmo trolejbusu pie-
ņemšana ekspluatācijā.

U11.7. Nodrošināt vides pieejamību
11.7.1. Ielu būvniecības un rekonstrukcijas ie-

tvaros paredzēt pasākumus vides pieeja-
mības nodrošināšanai atbilstoši pieņem-
tajām vadlīnijām

RD SD 2017. – pastāvīgi Seguma atjaunošanas ietvaros krustojumu zonās izbūvētas vadlī-
nijas un taktīlais bruģis. Ieviests “brīvās ietves” princips uz ietvēm. 
Ieviests jauns iebrauktuvju izbūves risinājums, nodrošinot ietves 
nepārtrauktību un transporta ātruma samazināšanu iebrauktuvju 
zonās.

Seguma atjaunošanas ietvaros krustojumu zonās izbūvētas vadlīnijas 
un taktīlais bruģis. Ieviests “brīvās ietves” princips uz ietvēm. Ieviests 
jauns iebrauktuvju izbūves risinājums, nodrošinot ietves nepārtrauk-
tību un transporta ātruma samazināšanu iebrauktuvju zonās.

11.7.2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
pilnveidošana vides pieejamības nodro-
šināšanai atbilstoši noteiktajām prasī-
bām

RP SIA “Rīgas satiksme” 2017.-2020. 1. Personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, grūtniecēm un 
personām ar maziem bērniem (tajā skaitā ar bērnu ratiņiem) pie-
lāgots sabiedriskais transports (finanšu iespēju robežās) – auto-
busi 98%, un elektrificētais transports79%.

2. Turpinās integrētās kustības kontroles, pasažieru drošības un 
informēšanas sistēmas projekta ieviešana un jaunu STL IBIS in-
tegrācija vienotajā kustības vadības sistēmā.

Uz gada beigām izvietoti 3 elektroniskie tablo par TL pienākšanas 
laikiem pieturvietās. Palielinājums nav, jo nebija pieejami nepie-
ciešamie finanšu resursi.

3. 2018. gada 29.augustā noslēgts līgums par 300 pieturvietu no-
jumju uzstādīšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu 
tīklā.

4. Tika nodrošināta transporta datorizēto sistēmu infrastruktūras 
uzturēšana un darbība.

1. Personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, grūtniecēm un 
personām ar maziem bērniem (tajā skaitā ar bērnu ratiņiem) 
pielāgots sabiedriskais transports (finanšu iespēju robežās) – 
autobusi 100% un elektrificētais transports 80,06%. 

2. Ir veikta jaunu STL IBIS integrācija vienotajā kustības vadības 
sistēmā. 

3. Turpinās integrētās kustības kontroles, pasažieru drošības un 
informēšanas sistēmas ieviešana jaunajos STL. 

4. Pilsētas pieturvietās ir izvietoti 11 jauni elektroniskie informē-
šanas tablo, kas attēlo STL pienākšanas laika prognozi. 

5. Pamatojoties uz 2018.gada 29.augustā noslēgto līgumu par 300 
pieturvietu nojumju uzstādīšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā 
transporta maršrutu tīklā, 2019.gadā tika īstenota līgumā pare-
dzētā pirmā kārta, kuras ietvaros tika uzstādītas 50 sabiedriskā 
transporta nojumes. 

6. Tiek nodrošināta transporta datorizēto sistēmu infrastruktūras 
uzturēšana un darbība.
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U11.8. Veikt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par satiksmes infrastruktūras un organizācijas attīstību
11.8.1. Aktivitātes sabiedrības informēšanai un 

izglītošanai, t.sk. attiecīgu publisku pa-
sākumu atbalstīšana un organizēšana/
koordinēšana, informatīvo materiālu iz-
strāde un izdošana, kampaņu/diskusiju 
organizēšana u.tml.

RD SD 2017.-2020. No 5.-12.maijam norisinājās Rīgas velonedēļa un jau par tradī-
ciju kļuvušais Tvīda brauciens. Tvīda brauciens ir dzīvespriecīga 
velosipēdu parāde, kas guvusi lielu atsaucību pasaules lielākajās 
metropolēs - Londonā, Ņujorkā, Parīzē, Sanfrancisko, Honkongā, 
Tokijā, Sidnejā u.c. Arī Rīgā tas jau septīto gadu pulcēja simtiem 
uzposušos velobraucēju un modes cienītāju. Rīgas velonedēļas 
pasākumi ir paredzēti visiem galvaspilsētas iedzīvotājiem un vie-
siem – riteņbraucējiem, velosportistiem, velotūristiem, bērniem 
un kājāmgājējiem, arī tiem, kuri ikdienā pārvietojas ar auto. 

Savukārt rudenī no 11.-22.septembrim norisinājās Eiropas mobi-
litātes nedēļa, kuras ietvaros tika organizēts “Ar velo uz darbu”. 
Pasākuma ietvaros velobraucēji tika aicināti pulcēties pie Brīvī-
bas pieminekļa, kur varēja baudīt ne tikai rīta kafiju, bet arī veikt 
bezmaksas velosipēda tehnisko apkopi, reģistrēt velosipēdu CSDD 
teltī, kā arī tikties ar veloentuziastiem. 

Līdz ar velosezonas sākšanos 2019.gada 26.aprīlī tika organizēts 
starptautisks seminārs “Riga Agenda 2030”. Starptauktiskajā seminā-
rā tika rīkota diskusija par mobilitātes izaicinājumiem un iespējām 
Rīgas pilsētā. Seminārs vienkopus pulcēja vietējos un starptautiskos 
ekspertus – arhitektus, pilsētplānotājus, mobilitātes ekspertus, stu-
dentus, medijus un nevalstiskās organizācijas.

Rudenī, velobraucēji tradicionāli tika sveikti 22.septembrī ar akciju “Ar 
velo uz darbu” pie Laimas pulksteņa. Aktivitātes ietvaros velobraucē-
jiem bija iespēja baudīt rīta kafiju. Tāpat tika informēti par aktuālajiem 
ceļu satiksmes noteikumiem, aktualitātēm Rīgas ielās un veloinfra-
struktūras attīstības plāniem 2020.-2021.gadā.

RP SIA “Rīgas satiksme” Informācija nepārtraukti tiek pilnveidota, kā arī par visām būtiska-
jām aktualitātēm izsūtīta masu medijiem.

Uzsākta autostāvvietu tālruņa 8585 apkalpošana 24/7 un Pieteiku-
mu reģistrā izveidota Autostāvvietu jomas elektroniskās vadības 
sistēma.

Realizētas kampaņas sabiedriskā transporta pasažieriem par po-
zitīvu Rīgas satiksmes darbinieka tēlu, aicinājums pievienoties 
RP SIA „Rīgas satiksme” kolektīvam uc. Īstenotas kampaņas par 
videonovērošanas nepieciešamību, mājas lapas izmantošanu u.c.

Organizētas Atvērto durvju dienas uzņēmumā.

No 2019.gada februāra Rīgas satiksmes sociālo tīklu konti tiek apkal-
poti darba dienās laikā posmā no plkst. 6:30 līdz plkst. 22:00, bet brīv-
dienās no plkst.8:00 līdz 20:00. Tāpat Twitter kontā un Rīgas satiksmes 
mājas lapā tiek izvietots zemās grīdas tramvaja saraksts. 2019.gadā 
Twitter veikti 3 639 ieraksti (veidotais saturs, aktuālie kavējumi, atbil-
des uz klientu jautājumiem), kopumā saņemti un reģistrēti 666 klientu 
pieteikumi. Facebook veikti 520 ieraksti, sniegtas atbildes un reģistrēti 
933 pieteikumi. Instagram ievietotas 34 jaunas fotogrāfijas. YouTube 
ievietoti 69 video. Sagatavotas un izsūtītas 160 preses relīzes. 2019.
gadā rīkots 41 Atvērto durvju dienu pasākums un to kopumā apmek-
lējuši 877 cilvēki. Lai informētu klientus par aktualitātēm sabiedriskā 
transporta monitoros kopumā 2019.gadā izvietoti 380 monitoru video. 
Sabiedriskā transporta salonos izvietotas divas kampaņas – savstar-
pējā sapratne un zaļš transports zaļā vidē. Tāpat sagatavoti informatī-
vie materiāli, kuri izvietoti pieturvietās.

U11.9. Veicināt kuģošanas satiksmes iekšējos ūdeņos, teritoriju un infrastruktūras attīstību
11.9.1. Normatīvo aktu un regulējumu izstrāde, 

t.sk. ūdensmalu attīstībai, piestātņu iz-
būvei

RD MVD, 
RD SD

2017. – pastāvīgi Izvērtēts RD saistošo noteikumu projekts teritorijas izmantoša-
nai un apbūvei. Sniegti priekšlikumi saistošo noteikumu projekta 
papildinājumiem, labojumiem un precizējumiem meliorācijas un 
ūdens teritoriju izmantošanas jomā.

Papildus priekšlikumi nav sniegti.

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana

U12.1. Veicināt ogļu izmantošanas nomaiņu mājsaimniecībās ar dabasgāzi vai atjaunojamiem energoresursiem
12.1.1. Saskaņošana kurināmā maiņai objektos 

pēc pieprasījuma
RD MVD 2017. – pastāvīgi 2018.gadā tika izskatīti 907 juridisko un fizisko personu pieteikumi 

alternatīvās apkures veidam, t.sk. dzīvokļu un nedzīvojamo telpu 
siltumapgādei - 319 iesniegumi, ēku un būvju siltumapgādei - 
588 iesniegumi.

2019.gadā tika izskatīti 811 juridisko un fizisko personu pieteikumi 
alternatīvās apkures veidam: t.sk. dzīvokļu un nedzīvojamo telpu sil-
tumapgādei – 291 iesniegums, ēku un būvju siltumapgādei – 520 ie-
sniegumi.

12.1.2. Informācijas sagatavošana un izplatīšana 
par kurināmā maiņas lietderību

RD MVD 2017. – pastāvīgi Tiek respektēta pasūtītāja vēlme modernizēt apkures sistēmu. Tiek respektēta pasūtītāja vēlme modernizēt apkures sistēmu.
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U12.2. Turpināt siltumtīklu rekonstrukciju un nomaiņu, samazinot siltumenerģijas zudumus tīklos

U12.3. Veicināt jaunu patērētāju un perspektīvo attīstības teritoriju pieslēgumu centralizētajai siltumapgādei
12.3.1. Pilsētas attīstības teritoriju siltumapgā-

des jautājumu risinājumu izvērtējums 
atbilstoši Rīgas siltumapgādes attīstības 
koncepcijai 2006.-2016.g.

REA 2017. – pastāvīgi Norisinājās darbs pie siltumapgādes attīstības koncepcijas 2019.-
2015.gadam izstrādes, ko plānots pabeigt 2019.gada pirmajā pusē.

Ir plānots veikt koncepcijas izstrādi līdztekus projektam ATELIER, kurā 
ir paredzēts izstrādāt Ilgtspējīgās enerģētikas un klimata rīcības plānu 
2030 (SECAP-2030 )

12.3.2. Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
enerģijas ražošanā, samazinot atkarību 
no fosilajiem energoresursiem, un ener-
goefektivitātes veicināšana centralizētajā 
siltumapgādē

AS “Rīgas siltums” 2017. – pastāvīgi AS “Rīgas siltums” ir noslēgusi līgumus ar CFLA atbalsta finansēju-
ma saņemšanai diviem projektiem – “Biokurināmā ūdenssildāmo 
katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšanu siltumcentrālē “Daugavgrīva”” 
un “Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūve siltum-
centrālē “Imanta”” īstenošanai. 

2018./2019.-2019./2020.finanšu gadā siltumcentrālē “Daugavgrīva” 
tiek realizēta modernizācijas I kārta ar automatizētu biokurināmā 
ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšanu. Pēc I kārtas 
pabeigšanas ir paredzēti II kārtas darbi ar papildus gāzes katla 
uzstādīšanu un pilnu siltumavota automatizāciju, atsakoties no 
pastāvīgas operatīvā personāla uzraudzības, nodrošinaot vadību 
no siltumcentrāles “Imanta” pults.

2018./2019.-2019./2020.finanšu gadā siltumcentrālē “Imanta” tiek 
īstenota modernizācija ar biokurināmā katlu mājas at katlu jaudu 
40 MW izbūvi.

2018.gadā AS “RĪGAS SILTUMS” noslēgusi līgumus ar CFLA atbalsta fi-
nansējuma saņemšanai diviem projektiem – “Biokurināmā ūdenssil-
dāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšanu siltumcentrālē “Daugavgrī-
va”” un “Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu

40 MW izbūve siltumcentrālē “Imanta”” īstenošanai.

2018./2019. ÷ 2019./2020. finanšu gadā SC “Daugavgrīva” tiek realizēta 
modernizācijas I kārta ar automatizētu biokurināmā ūdenssildāmo 
katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšanu.

2019.gadā turpinās 19.07.2018. noslēgtā līguma ar personu apvienību 
“Lafipa” un SAS “Enerstena” izpilde. Turpinās projekta izstrādes un sa-
skaņošanas darbi.

14.01.2019. tika noslēgts līgums ar SIA “JaunRīga ECO” par būvprojekta 
ekspertīzi un 18.03.2019. ar A/S “Inspecta Latvia” par būvdarbu būvuz-
raudzību objektā.

Jau 15.01.2019. tika uzsākta pamatiekārtu piegāde objektā – kurtuves, 
ūdenssildāmie katli, dūmgāzu kondensators, kondensāta attīrīšanas 
iekārta. Iekārtas izvietotas glabāšanā uz atsevišķa laukuma.

11.04.2019. objektā tika uzsākti demontāžas darbi, kuru izpildei būvval-
dē saņemta atsevišķa apliecinājuma karte.

Projekta izstrādes gaitā radās vesela rinda no izpildītāja neatkarīgi 
apstākļi, kas ievērojami iekavēja projekta izstrādi un skaņošanu, kā 
rezultātā būvvaldes atļauja būvniecības uzsākšanai tika saņemta tikai 
10.07.2019. un uzsākti būvdarbi būvobjektā. Vienlaicīgi tika skatīts jau-
tājums par projekta izpildes termiņa pagarinājumu, un 19.10.2019. tika 
parakstīta vienošanās par projekta realizācijas termiņa pagarinājumu 
līdz 15.05.2020.

Līdz 14.10.2019. katlu mājā veikti visi nepieciešamie demontāžas darbi, 
izbūvētas komunikācijas un tehnoloģisko iekārtu pamati, uzsākta ārē-
jās kurināmā noliktavas būvniecība.

16.10.2019. visas pamatiekārtas tika uzstādītas uz pamatiem, uzsākti 
iekārtu un cauruļvadu montāžas darbi.

Uz 21.11.2019. ārējās kurināmā noliktavas pazemes daļas betonēšanas 
darbi tika pabeigti. Aktīvi turpinājās iekārtu, dūmvadu un cauruļvadu, 
kā arī elektroiekārtu montāžas darbi. 19.decembrī veikta katlu mājas 
iekārtu un cauruļvadu hidrauliskā pārbaude.

Uz 2019.gada beigām novērtētais būvmontāžas progress sastādīja tu-
vināti 80%.

Pēc I kārtas pabeigšanas ir paredzēti II kārtas darbi ar papildus gāzes 
katla uzstādīšanu un pilnu siltumavota automatizāciju, atsakoties no 
pastāvīgas operatīvā personāla uzraudzības, nodrošinot vadību no SC 
“Imanta” pults.

2018./2019., 2019./2020.finanšu gadā SC “Imanta” tiek īstenota moder-
nizācija ar biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūvi.
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2019.gadā turpinās 09.10.2018. noslēgtā līguma ar SIA “Energoremonts 
Rīga” izpilde. Turpinās uzsāktais projekta izstrādes process, sākot ar 
būvprojektu minimālā sastāvā (BMS).

Februāra sākumā tika veikta būvniecības ieceres un BMS iesniegšana 
Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai, kas arī tika saņemta 25.02.2019. ar 
projektēšanas nosacījumiem.

Ar A/S “Inspecta Latvia” tika noslēgti līgumi par būvprojekta ek-
spertīzi (15.04.2019.) un par būvprojekta būvniecības būvuzraudzību 
(29.05.2019.).

Diemžēl būvprojekta izstrādes un skaņošanas gaita ievērojami ieliga 
saistībā ar Valsts Vides dienesta papildus prasību veikt ietekmes uz 
vidi sākotnējā izvērtējuma izstrādi. Papildus sarežģījumus radīja no-
vēlotā Būvvaldē saskaņotās topogrāfijas saņemšana, kā arī esošās 
ugunsdzēsības sistēmas neatbilstība normatīviem. Līdz ar to Būvval-
des atļauja uzsākt būvniecības darbus tika saņemta tikai 01.08.2019., 
kad arī bija uzsākti būvdarbi. Saistībā ar minēto 16.10.2019. tika slēgta 
vienošanās par projekta realizācijas termiņa pagarinājumu līdz 
21.08.2020.

Būvdarbi tika sākti ar būvlaukuma iekārtošanu, laukuma planēšanu, 
pagaidu ceļu ierīkošanu. 27.08.2019. tika uzsākti pāļu urbšanas darbi 
(448 pāļi), kas pabeigti 25.09.2019.

Ar 15.10.2019. uzsākti iekārtu pamatu un kurināmā pieņemšanas bed-
res betonēšanas darbi. Paralēli tiek veikta zemējuma, kanalizācijas un 
ūdensvada izbūve zem pamatiem un teritorijā.

17.09.2019. tiek veikta katlu moduļu piegāde būvobjektā, bet jau 11.11. - 
13.11.2019., izmantojot 300 t krānu, veikta katlu moduļu uzstādīšana uz 
pamatiem un uzsākti katlu montāžas darbi. Decembra sākumā uzsākti 
dūmgāzu kondensatoru montāžas darbi.

Uz gada beigām praktiski tiek pabeigta kurināmā pieņemšanas bedres 
virszemes daļas betonēšana, kā arī “melno” grīdu izbūve. Novērtētais 
būvmontāžas progress gada beigās sastādīja tuvināti 47%.

U12.4. Ieviest centralizētās aukstumapgādes pakalpojumu

U12.5. Veicināt elektropārvades sadales sistēmu sakārtošanu
12.5.1. Informācijas lapu un citu skaidrojošo 

materiālu sagatavošana un izplatīšana 
ievietošanai interneta vidē par nepie-
ciešamību sakārtot daudzdzīvokļu māju 
iekšējos elektrosadales tīklus un drošību

REA 2017. – pastāvīgi Informācija par līdzfinansējuma programmu nodrošināta ar pasta 
starpniecību 700 Rīgā reģistrētājām biedrībām.

2019.gadā aktivitāte nav veikta, jo pieteikumu skaits atbilst pieejama 
finansējuma apjomam.

U12.6. Veicināt perspektīvo attīstības teritoriju nodrošināšanu ar gāzes infrastruktūru

U12.7. Nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus
12.7.1. Ūdens ražošanas infrastruktūras atjau-

nošana, tehnoloģiskā attīstība un moder-
nizācija

SIA “Rīgas ūdens” 2019.-2020. Projekti tiek realizēti zemāk minētajās programmās  Projekti tiek realizēti zemāk minētajās programmās

12.7.1.1 Ūdens ražošanas infrastruktūras objektu 
atjaunošanas projektu programma:



214

Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai 
periods

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

Jaunu filtraku un dziļurbuma aku ierī-
košana, aku tamponāža un esošo aku 
reģenerācija pazemes ūdensgūtvē Bal-
tezers

Izbūvētas 3 akas - 1 dziļurbuma un 2 filtrakas. 

Izstrādāti būvprojekti 2 filtrakām. 

Uzsākta  projektēto  jaunizbūvējamo  aku izbūvei nepie-
ciešamās zemes atmežošana, kuru plānots pabeigt 2020.
gadā. Būvniecība plānota 2020.gadā. 

ŪSI “Daugava” I pacēluma un 
II pacēluma sūkņu stacijas 
elektroapgādes sistēmas pārbūve

Izstrādāts būvprojekts II pacēluma sūkņu stacijas elektroapgādes 
sistēmas pārbūvei, uzsākta projekta realizācija. 

Turpinās ŪSI “Daugava” II pacēluma elektroapgādes sistēmas pār-
būves darbi. 

Pabeigta ŪSI “Daugava” I pacēluma elektroapgādes sistē-
mas pārbūves būvprojekta izstrāde. 

ŪSI “Daugava” jumta seguma pārbūve 
filtru ēkas daļai

Izstrādāta apliecinājuma karte  Darbi plānoti 2020.gadā.

ŪSI “Daugava” alumīnija sulfāta 
glabātuves jumta atjaunošana

Izstrādāta apliecinājuma karte  Darbi plānoti 2020.gadā. 

ŪSI “Daugava” apkures sistēmas 
pārbūve 1.filtru un nostādinātāju 
korpusā

Notiek būvprojekta izstrāde  Pabeigta būvprojekta izstrāde. 

ŪSI “Daugava” II pacēluma sūkņu 
nomaiņa

Izstrādāts sūkņu montāžas risinājums, uzsākta sūkņu nomaiņas 
projekta realizācija 

Veikta sūkņu nomaiņa. Notiek sūkņu darbības ieregulēšana. 

 

Vakuumsūkņu ar apsaisti nomaiņa 
PŪG “Baltezers”

Veikta būvprojekta izstrāde  Veikta sūkņu nomaiņa un apsaistes pārbūve. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

12.7.1.2 Ūdens ražošanas infrastruktūras objektu 
tehnoloģiskās attīstības un modernizāci-
jas projektu programma:

ŪSI “Daugava” II.pacēluma sūkņu stacijas 
AVS modernizācija

Uzsākta projekta realizācija  Turpinās projekta realizācija, kuru plānots pabeigt 2020.
gadā.

PŪG “Zaķumuiža” AVS modernizācija 
integrējot PŪG “Baltezers” AVS

Izstrādāts būvprojekts, uzsākta tā realizācija  Turpinās projekta realizācija, kuru plānots pabeigt 2020.
gadā. 

Datu kabeļu izbūve no filtrakām PŪG 
“Zaķumuiža”

Uzsākta būvprojekta izstrāde  Pabeigta būvprojekta izstrāde. Uzsākti būvniecības darbi, 
kurus plānots pabeigt 2020.gadā. 

Ūdensapgādes sistēmas dispečeru 
centra vienotas SCADA vadības un 
automatizācijas sistēmas ieviešana

Izstrādāts projekts, uzsākta tā realizācija  Turpinās projekta realizācija, kuru plānots pabeigt 2020.
gadā. 

12.7.2. Ūdens piegādes infrastruktūras atjauno-
šana, paplašināšana, tehnoloģiskā attīs-
tība un modernizācija

SIA “Rīgas ūdens” 2019.-2020. Projekti tiek realizēti zemāk minētajās programmās Projekti tiek realizēti zemāk minētajās programmās

12.7.2.1 Ūdensvada tīklu atjaunošanas projektu 
programma:

-

Marijas iela - 13.janvāra iela (Aspazijas 
bulv. - Raiņa bulv.)

Izstrādāts būvprojekts, uzsākta projekta realizācija  Būvdarbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta.

Jēzusbaznīcas iela (Krasta – Maskavas 
iela)

Izstrādāts būvprojekts, būvdarbi pabeigti, notiek dokumentācijas 
sakārtošana 

Būvdarbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Dandāles iela (Garozes – Bauskas iela) 
(kopējs projekts ar kanalizāciju)

Pārcelts uz 2019. gadu. Finansējums Satiksmes departamenta būv-
projekta realizācijas ietvaros 

RD SD projekts. Rīgas domes RD SD projekta būvdarbus 
pārcēla uz 2020.gadu 
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Eiženijas, Ķiršu ielas (Eiženijas iela 1A 
– Dzirciema iela, Eiženijas – Dārza iela)

Būvdarbi pabeigti, notiek dokumentācijas sakārtošana  Darbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Kungu iela (13.janvāra- Mārstaļu iela) Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā  Uzsākta būvprojekta izstrāde. 

Miera iela (Maiznīcas iela - Brīvības 
iela) (kopējs projekts ar kanalizāciju)

Notiek būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde  Projekts atlikts uz ilgtermiņu saistībā ar Brīvības ielas se-
guma atjaunošanu 2018.gadā. 

Katoļu iela (Dz/c - Maskavas iela) (ko-
pējs projekts ar kanalizāciju)

Notiek būvprojekta izstrāde  Turpinās būvprojekta izstrāde. 

Gaujas cauruļvads (Garkalnes novada 
posms)

Notiek būvprojekta izstrāde  Būvprojekta izstrāde turpinās, bet uz laiku tika apturēta 
VAS “Latvijas dzelzceļš” izmainīto prasību dēļ. Būvprojekta 
izstrādi plānots turpināt 2020.gadā. 

Bruņinieku iela (Kr.Valdemāra iela –
Brīvības iela, Kr.Barona iela -Bruņinie-
ku iela 94/96)

Uzsākta būvprojekta izstrāde  Pabeigta būvprojekta izstrāde. Uzsākti būvniecības darbi, 
kurus plānots pabeigt 2020.gadā. 

Marijas iela (Merķeļa iela - Dzirnavu 
iela)

-  Būvniecības dokumentācijas izstrāde. Būvdarbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta.

Ostas prosp. – Atpūtas iela (Mežaparka 
estrāde – Meža Prospekts)

-  Būvniecības dokumentācijas izstrāde. Būvdarbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Tvaika iela, Sliežu iela, Viestura pros-
pekts, posms jaunizbūvējamā dzelz-
ceļa pārvada “Rīga-Skulte” transporta 
infrastruktūras zonā (kopējs projekts 
ar kanalizāciju)

Rīgas domes Satiksmes departamenta projekts. Būvprojekta iz-
strāde. 

RD SD projekts. 

RD SD projekta būvdarbus pārcēla uz 2020.gadu 

Vagonu iela (Matīsa iela – Lienes iela) -  Uzsākta Būvprojekta izstrāde. 

K.Ulmaņa gatve - Salu tilts (Zaķusalas 
krastmala - Daugavas labais krasts)

-  Uzsākta Būvprojekta izstrāde. 

Tvaika iela (Tvaika iela 68 – Ezera iela – 
Tvaika iela 56B)

Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā  Uzsākta Būvprojekta izstrāde. 

Brasas iela (Upes Iela - Aizsaules iela) Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā  Uzsākta Būvprojekta izstrāde. 

Muitas iela (Eksporta iela - Kronvalda 
bulvāris)

Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā  Uzsākta Būvprojekta izstrāde. 

Jaunciema gatve (Mīlgrāvja kanāls – 
Emmas iela)

Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā  Uzsākta Būvprojekta izstrāde. 

Kokneses prospekts (Meža prospekts – 
Ķīšezera iela)

Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā  Uzsākta Būvprojekta izstrāde. 

12.7.2.2 Ūdensvada tīklu aizbīdņu nomaiņas 
programma

Veikta plānotā aizbīdņu nomaiņa. Nomainīti 1010 aizbīdņi 
(DN≥100mm) 

Veikta plānotā aizbīdņu nomaiņa. Nomainīti 613 aizbīdņi 
(DN≥100mm).

12.7.2.3 Ūdensvada tīklu ugunsdzēsības hidrantu 
nomaiņas programma

Veikta plānotā ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa. Nomainīti 472 
hidranti. 

Veikta plānotā ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa. Nomai-
nīti 390 hidranti. 

12.7.2.4 Ūdensvada tīklu skalošanas programma Veikta plānotā un operatīvā ūdensvada tīklu skalošana. Izskaloti 
100,3 km ūdensvada tīklu. 

Veikta plānotā un operatīvā ūdensvada tīklu skalošana. 
Izskaloti 128,8 km ūdensvada tīklu. 
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12.7.2.5 Ūdensvada tīklu paplašināšanas un 
ūdenssaimniecības pakalpojumu nodro-
šināšanas projektu programma, tai skaitā 
Pagaidu ūdensvada tīklu nomaiņas prog-
ramma

Pagaidu ūdensvada tīklu nomaiņa plānota 2.5.1.Kohēzijas fonda 
projekta “Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā, 
Berģos (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos 
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta” ietvaros 

Pagaidu ūdensvada tīklu nomaiņa plānota 2.5.1.Kohēzijas 
fonda projekta  “Ūdensvada un kanalizācijas tīkla papla-
šināšana Imantā, Berģos (Rīgas pilsētas administratīvajā 
teritorijā) un Beberbeķos “Ūdenssaimniecības attīstība 
Rīgā, 5.kārta” ietvaros. 

Kohēzijas fonda projekts “Ūdensvada 
un kanalizācijas tīkla paplašināšana 
Imantā, Berģos (Rīgas pilsētas admi-
nistratīvajā teritorijā) un Beberbeķos 
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 
5.kārta” ietvaros (kopējs projekts ar 
kanalizāciju)

Tiek realizēts Investīciju plānā. 

Turpinās divu būvprojektu izstrāde. 

Turpinās divu būvprojektu izstrāde. 

Jaunciema ūdensvada izbūve, 1.kārta Izstrādāts būvprojekts. Uzsākta projekta realizācija  Darbi pabeigti. Uzsākta dokumentācijas sakārtošana. 

Ūdensvada izbūve Ilūkstes ielā 
(Zebiekstes iela - A.Deglava iela)

Izstrādāts būvprojekts. Noslēgts līgums par izbūvi, darbi tiks uz-
sākti 2019.gadā 

Darbi pabeigti. Uzsākta dokumentācijas sakārtošana. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
paplašināšana Čiekurkalna rajonā, 
1.kārta (kopējs projekts ar kanalizāciju)

-  Uzsākta būvprojekta izstrāde. 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
izbūve Kvadrāta un Mazjumpravas ielās 
(Maskavas iela - Mazjumpravas iela 8) 
(kopējs projekts ar kanalizāciju)

Turpinās būvprojekta izstrāde  Turpinās būvprojekta izstrāde. 

Daudzdzīvokļu māju pārslēgšana un 
tranzīta ūdensvada tīklu likvidācija

-  Uzsākta būvprojekta izstrāde. 

12.7.2.6 Ūdensapgādes sūkņu staciju infrastruk-
tūras tehnoloģiskās attīstības un moder-
nizācijas projektu programma

Ūdens sūkņu staciju AVS 
modernizācijas 1.kārta. Vienotas

vadības sistēmas komponente

Izstrādāts projekts, uzsākta tā realizācija  Būvdarbi pabeigti.  Notiek  izpildokumentācijas  sagatavo-
šana. 

Ūdens sūkņu staciju AVS

modernizācijas 2.kārta. Vienotas

vadības sistēmas komponente

-  Tiek izstrādāts būvprojekts. 

12.7.3. Notekūdeņu savākšanas un novadīšanas 
infrastruktūras atjaunošana, paplašinā-
šana, tehnoloģiskā attīstība un moder-
nizācija

SIA “Rīgas ūdens” 2019.-2020.

12.7.3.1 Pašteces kanalizācijas tīklu atjaunošanas 
projektu programma

Katoļu iela (Dz/c - Maskavas iela) (ko-
pējs projekts ar ūdensvadu)

Notiek būvprojekta izstrāde  Turpinās būvprojekta izstrāde. 

Dandāles iela (Garozes iela – Bauskas 
iela) (kopējs projekts ar ūdensvadu)

Pārcelts uz 2019.gadu. Finansējums Rīgas domes Satiksmes de-
partamenta būvprojekta realizācijas ietvaros 

RD SD projekts. RD SD projekta būvdarbus pārcēla uz 2020.
gadu.

Miera iela (Maiznīcas iela – Brīvības 
iela) (kopējs projekts ar ūdensvadu)

Notiek būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde  Projekts atlikts uz ilgtermiņu saistībā ar Brīvības ielas se-
guma atjaunošanu 2018.gadā.
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Elizabetes iela (Eksporta iela – Marijas 
iela)

Notiek projekta realizācija  Darbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

 

Stabu iela (Kr.Valdemāra iela – Avotu 
iela)

Notiek projekta realizācija Darbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

 

Kr.Valdemāra iela (Kronvalda bulv. – 
Upes iela)

Notiek projekta realizācija Darbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Ķemmdziju iela Būvdarbi pabeigti, notiek dokumentācijas sakārtošana  Darbi pabeigti. 

Aktivitāte ir pabeigta un izpildīta. 

 

A.Dombrovska iela (Skuju iela – Krei-
meņu iela)

Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā Būvprojekta izstrādi plānots uzsākt 2020.gadā.

Vesetas iela, 2.kārta (Sporta iela - Māl-
pils iela)

Notiek būvprojekta izstrāde  Turpinās būvprojekta izstrāde. 

Tvaika iela, Sliežu iela, Viestura pros-
pekts, posms jaunizbūvējamā dzelz-
ceļa pārvada “Rīga-Skulte” transporta 
infrastruktūras zonā (kopējs projekts 
ar ūdensvadu)

Rīgas domes Satiksmes departamenta projekts. Būvprojekta iz-
strāde. 

RD SD projekts. 

RD SD projekta būvdarbus pārcēla uz 2020.gadu. 

Ūdensvada un kanalizācijas izbūve 
Kvadrāta un Mazjumpravas ielās (Mas-
kavas iela - Mazjumpravas iela 8) (ko-
pējs projekts ar ūdensvadu)

Turpinās būvprojekta izstrāde  Turpinās būvprojekta izstrāde. 

Bauskas iela (Bauskas iela 165 – Dau-
gava)

-  Darbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Marijas un A.Čaka iela -  Darbi pabeigti  A.Čaka  ielas posmā (Lāčplēša iela - Pēr-
navas iela). Darbi turpinās Marijas ielā un A.Čaka ielā no 
Blaumaņa ielas līdz Lāčplēša ielai. 

Mežaparks (Atpūtas iela – Pāvu iela) -  Būvniecības dokumentācijas izstrāde. Būvdarbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

12.7.3.2 Kanalizācijas spiedvadu atjaunošanas 
projektu programma

KSS Austuves ielā 5 kanalizācijas 
spiedvadu pārbūve Skaistkalnes ielā 
(Mūkusalas iela – Bauskas iela), 1.kārta

Notiek būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Turpinās būvprojekta izstrāde. 

KSS Ūdeļu ielā 4 kanalizācijas spiedva-
da pārbūve

Izstrādāts būvprojekts, notiek projekta realizācija  Darbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

 



218

Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai 
periods

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

12.7.3.3 Kanalizācijas sūkņu staciju tehnoloģis-
kās attīstības un modernizācijas projektu 
programma

Rajona nozīmes KSS AVS modernizācija Nomainītas 5 kanalizācijas sūkņu staciju automātiskās vadības 
sistēmas 

Nomainītas 4 kanalizācijas sūkņu staciju automātiskās va-
dības sistēmas. 

Plūsmas mērītāju uzstādīšana un in-
tegrēšana AVS sistēmā galvenajās KSS

Notiek projekta realizācija  Darbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

 

Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-223 
Brīvības gatvē 433 pārbūve un kanali-
zācijas spiedvada izbūve Rīgā, Brīvības 
gatvē

Notiek būvprojekta izstrāde  Notiek būvprojekta izstrāde. Būvdarbus plānots uzsākt 
2020.gadā.

Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-220 
Brīvības gatvē 417A pārbūve 

Izstrādāts būvprojekts  Uzsākti būvdarbi. 

12.7.3.4 Kanalizācijas tīklu paplašināšanas un 
ūdenssaimniecības pakalpojumu nodro-
šināšanas programma

Kohēzijas fonda projekts “Ūdensvada 
un kanalizācijas tīkla paplašināšana 
Imantā, Berģos (Rīgas pilsētas admi-
nistratīvajā teritorijā) un Beberbeķos 
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 
5.kārta” ietvaros (kopējs projekts ar 
ūdensvadu)

Tiek realizēts Investīciju plānā. 

Turpinās divu būvprojektu izstrāde. 

Turpinās divu būvprojektu izstrāde. 

Kanalizācijas tīklu izbūve Dzirciemā – 
Eiženijas un Ķiršu ielās

Būvdarbi pabeigti, notiek dokumentācijas sakārtošana  Darbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
izbūve Kvadrāta un Mazjumpravas ielās 
(Maskavas iela - Mazjumpravas iela 8) 
(kopējs projekts ar ūdensvadu)

Turpinās būvprojekta izstrāde  Turpinās būvprojekta izstrāde. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
paplašināšana Čiekurkalna rajonā, 
1.kārta (kopējs projekts ar ūdensvadu)

-  Uzsākta būvprojekta izstrāde. 

Kanalizācijas tīklu paplašināšana 
Krustpils ielas rajonā

-  Uzsākta būvprojekta izstrāde. 

12.7.4. Notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras 
atjaunošana, tehnoloģiskā attīstība un 
modernizācija

SIA “Rīgas ūdens” 2019.-2020.

Pirmējo un otrējo nostādinātāju pārbūve, 
sadalīts kārtās

Pabeigti 2 pirmējo nostādinātāju būvdarbi, notiek dokumentācijas 
sakārtošana. Uzsākta 1 otrējā nostādinātāja pārbūve 

Pabeigta 1 otrējā nostādinātāja pārbūve. 

BAS “Daugavgrīva” vidējā sprieguma 
energoapgādes sistēmas pārbūve, sada-
līts kārtās

Pabeigta transformatora TA07 būvprojekta realizācija. 

Izstrādāts energoapgādes sistēmas pārbūves būvprojekts 

Pabeigta projekta 1.kārta- 10kV galvenā sadales punkta 
pārbūve, 10kV kabeļu līniju uz TA-01, TA-02, TA-03 un TA-04 
pārbūve. Uzsākti būvdarbi. 

Režģu ēkas ventilācijas sistēmas pārbūve Notiek projekta realizācija  Darbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 
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Teritorijas nožogojuma un caurlaides 
ēkas pārbūve

Izstrādāts būvprojekts. Notiek projekta realizācija  Darbi pabeigti. 

Aktivitāte pabeigta un izpildīta. 

Jaunu metāntenku un metāntenka 
sūkņu stacijas ar tehnoloģiskas apkopes 
iekārtām izbūve

Tiek izstrādāts būvprojekts  Turpinās būvprojekta izstrāde. 

Notekūdeņu piesārņojuma monitoringa 
iekārtu piegāde un uzstādīšana

-  Uzsākta pilotiekārtu testēšana un projekta realizācija. 

Smilšķērāju tehniskā ūdens rezervuāra 
betona virsmas atjaunošana

-  Veikta tehniskā apsekošana. 

12.7.5. Lietusūdens kanalizācijas atdalīšana no 
sadzīves kanalizācijas sistēmas

RD SD 2017.-2020. Notika būvprojekta “Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve 
no Pērnavas ielai līdz Lāčplēša ielai” izstrāde.

Notika būvprojekta “Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve no 
Pērnavas ielai līdz Lāčplēša ielai” izstrāde.

SIA “Rīgas ūdens” Turpinās būvprojekta izstrāde – Vesetas ielas kolektora pārbūves 
II kārta, no Sporta līdz Malpils ielai, kur plānota lietus notekūdeņu 
kanalizācijas atdalīšana no sadzīves kanalizācijas. Būs nepiecie-
šams RD SD finansējums. 

Turpinās būvprojekta izstrāde. 

Projekta realizācijai ir nepieciešams RD SD līdzfinansējums lietus 
kanalizācijas daļas izbūvei.

12.7.6. Lietusūdens kanalizācijas tīkla attīstība 
un rekonstrukcija

RD SD 2017.-2020. Tika uzsākti pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas remonta 
darbi Krasta ielā.

Lietusūdens kanalizācijas kolektora atjaunošana Biķernieku ielā 
no Stigu ielas līdz Ulbrokas ielai.

Pabeigti remontdarbi lietus ūdens kanalizācijas sistēmai Krasta ielā.

Izbūvēti jauni lietus ūdens kanalizācijas tīkli jaunizbūvētajās ielas.

12.7.7. Lietusūdens kanalizācijas DN1500 mm 
kolektora rekonstrukcija Kārļa Ulmaņa 
gatvē no Lielirbes ielas līdz Mārupītei

RD SD 2017.-2017. Darbība nenotika. Darbība nenotika Fnansējuma trūkuma dēļ.

12.7.8. Sūkņu stacijas likvidācija Stirnu ielā. Jau-
na pašteces kolektora Ø1500 mm būvnie-
cība

RD SD 2017.-2020. Darbība nenotika. Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.

12.7.9. Čiekurkalna 1.līnijā kolektora Ø600, Ø800 
mm būvniecība (L=1200 m)

RD SD 2017.-2020. Darbība nenotika. Var izbūvēt tikai pēc kolektora “Siriuss” izbūves. 
Kopumā trūkst finansējuma.

Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ. Var izbūvēt tikai pēc ko-
lektora “Siriuss” izbūves. 

12.7.10. Vienības gatvē kolektora Ø800 – 700 mm 
būvniecība (L=2,5 km)

RD SD 2017.-2020. Darbība nenotika. Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.

12.7.11. Ūdens kvalitātes kontrole pirms 
novadīšanas pilsētas lietusūdens kana-
lizācijas tīklā

RD SD

(sadarbībā ar RD MVD)

2017. – pastāvīgi Notika ūdens kvalitātes kontrole pirms novadīšanas pilsētas lietus 
ūdens kanalizācijas tīklā. Kvalitātes pārbaude veikta 4 objektiem.

Notika ūdens kvalitātes kontrole pirms novadīšanas pilsētas lietus 
ūdens kanalizācijas tīklā. Kvalitātes pārbaude veikta 6 objektiem.

12.7.12. Nelegālo pieslēgumu lietusūdens kanali-
zācijas tīklam likvidēšana

RD SD 2017. – pastāvīgi 3 objektiem tika konstatēts nelegāls pieslēgums lietusūdens ka-
nalizācijas tīklam.

3 objektiem tika konstatēts nelegāls pieslēgums lietusūdens kanali-
zācijas tīklam.

12.7.13. Lietusūdens kanalizācijas kolektora būv-
niecība Viestura prospektā no Meža pros-
pekta puses

RD SD 2017.-2020. Darbība nenotika. Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.

12.7.14. Lietusūdens kanalizācijas kolektora izbū-
ve Veldres ielā, posmā no ēkas Veldres 
ielā 7 līdz Malienas ielai

RD SD 2019.–2020. Darbība nenotika finansējuma trūkuma dēļ.

12.7.15. Pašvaldības 533 dzīvojamo māju pie-
vienošana pilsētas centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem – 
projektēšana un izbūve

RD MVD 2017. – pastāvīgi Darbi netika veikti, jo netika piešķirts finansējums. Darbi netika veikti, jo netika piešķirts finansējums.
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12.7.16. Pašvaldības dzīvojamo māju ūdensap-
gādes sistēmu rekonstrukcija, uzstādīt 
ūdens spiediena paaugstināšanas iekār-
tas (saistībā ar AS “Rīgas siltums” organi-
zēto un jau realizēto centrālo siltumpun-
ktu likvidēšanas programmu)

RD MVD 2017 .– pastāvīgi Finansējums netika piešķirts, darbi netika veikti. Finansējums nav piešķirts, darbi nav veikti.

U12.8. Nodrošināt videi draudzīgas atkritumu saimniecības attīstību
12.8.1. Atkritumu šķirošanas iespēju nodrošinā-

šana tuvu dzīvesvietai. Četru lielgabarīta 
un šķiroto atkritumu savākšanas lauku-
mu izbūve

RD MVD 2019.–2020. Uzsākts iepirkums “Privātā partnera izvēle Rīgas sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas sistēmas nodrošināšanai”. Noslēdzās I. 
kārta un tika sagatavota un saskaņota dokumentācija ar CFLA un 
Finanšu Ministriju par II. kārtas izsludināšanu.

Tika pabeigts iepirkums “Privātā partnera izvēle Rīgas sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas sistēmas nodrošināšanai” un 2019.gada 
14.jūnijā tika noslēgts koncesijas līgums ar Tīrīga AS, bet 2019.gada 
9.septembrī Konkurences padome pieņēma lēmumu Nr.19 (prot. Nr.47 
2.§) “Par pagaidu noregulējumu”, ar kuru Rīgas pilsētas pašvaldībai un 
SIA “Getliņi” uzlikts pienākums nekavējoties apturēt 2019.gada 14.jū-
nija koncesijas līgumu “Par Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas sistēmas ieviešanu”, kā rezultātā Tīrīga AS nevarēja uzsākt 
savu darbību un līdz ar to arī nevarēja uzsākt šķirošanas punktu un 
laukumu izveidi. 

Rīgas pašvaldība izsludināja jaunu konkursu “Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas ad-
ministratīvajā teritorijā”, kura nolikumā ir noteikts, ka pašvaldība par 
saviem līdzekļiem izveidos atkritumu apsaimniekošanas laukumus un 
nodos tos apsaimniekot atkritumu apsaimniekotājiem, ar kuriem tiks 
noslēgts līgums.

12.8.2. Viena bioloģiski kompostējamo atkritu-
mu laukuma izveidošana katrā Daugavas 
pusē

RD MVD 2020. Getliņu poligonā atkritumu šķirošanas rūpnīcā tiek veikta biolo-
ģiski noārdāmo atkritumu atšķirošana, kuri tiek novirzīti kompos-
tēšanai poligonā izveidotajā kompostēšanas vietā.

Getliņu poligonā atkritumu šķirošanas rūpnīcā tiek veikta bioloģiski 
noārdāmo atkritumu atšķirošana, kuri tiek novirzīti kompostēšanai 
poligonā izveidotajā kompostēšanas vietā.

12.8.3. Atkritumu saimniecības radītā vides pie-
sārņojuma samazināšana

RD MVD 2019.-2020. 2018.gadā tika savāktas un nodotas pārstrādei nelegāli izmestas 
0,55 t ķīmiskas vielas.

2019.gadā netika veiktas šādas darbības.

PI Zaļo atkritumu (kritušo lapu) savākšanas punktu ierīkošana 
(Āgenskalns, Bieriņi, Zolitūde, Ziepniekkalns, Imanta, Bolderāja), 
izvesti 600 m3 zaļo atkritumu.

Zaļo atkritumu (kritušo lapu) savākšanas punktu ierīkošana (Āgen-
skalns, Bieriņi, Zolitūde, Ziepniekkalns, Imanta, Bolderāja), izvesti 750 
m3 zaļo atkritumu.

ZI Savākti atkritumi no teritorijām Sprukstes ielā 3, A.Deglava ielā 37, 
41 un 43A un Biķernieku ielā 98.

Savākti atkritumi no teritorijām Ezermalas ielā, Kaķusēkļa dambī, Dun-
tes ielā.

AI 2017. – pastāvīgi Administratīvo teritoriju uzraudzība un regulāra apsekošana, sti-
hisko izgāztuvju tīrīšana, piesaistot bezdarbniekus.

1.Administratīvo teritoriju uzraudzība un regulāra apsekošana, stihis-
ko izgāztuvju tīrīšana, piesaistot bezdarbniekus. 

2.Izvesti būvgruži 6209,50 kub.metri no Rumbulas apkaimes teritorijas 
Rumbas iela 74

12.8.4. Sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas 
vietu tīkla paplašināšana, 8 sadzīves bīs-
tamo atkritumu nodošanas punktu izvie-
tošana

RD MVD 2017.-2018. 2018.gadā netika izveidots neviens jauns sadzīves bīstamo atkritu-
mu nodošanas punkts. Šī sistēma tiks pārskatīta pēc publiskās un 
privātās partnerības procedūras realizācijas atkritumu apsaim-
niekošanas jomā.

2019.gadā netika izveidots neviens jauns sadzīves bīstamo atkritumu 
nodošanas punkts. Punkts, kas bija izveidots SIA “Pilsētvides serviss” 
laukumā Ēdoles ielā 10, Rīgā, tika pārvietots uz SIA “CleanR” laukumu 
Spilves ielu 8e, Rīgā.

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana

U13.1. Veicināt siltumenerģijas un elektroenerģijas racionālu izmantošanu, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas, iekārtas un risinājumus
13.1.1. Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas 

rīcības plāna viedai pilsētai 2014.–2020.g. 
izstrāde, ieviešanas vadība un koordinā-
cija, integrējot inovatīvas tehnoloģijas un 
iekārtas, t.sk. IKT

REA un sadarbības 
partneri

2017.-2020. Pārskats par 2017.-2018.gadu būs publicēts 2019.gadā REA mājas 
lapā.

2019.gadā ir apstiprināts starptautisks projekts ATELIER, kurā ir pare-
dzēts izstrādāt Ilgtspējīgās enerģētikas un klimata rīcības plānu 2030 
(SECAP-2030), kas aizvietos spēkā esošo Ilgtspējīgās enerģētikas rīcī-
bas plānu viedai pilsētai 2020, un kurā būs pārskats par situāciju līdz/
uz 2020.gadu.
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13.1.2. Atbalsts inovatīvu enerģētikas un ener-
goefektivitātes tehnoloģiju projektiem ar 
integrētām IKT un atjaunojamo energore-
sursu piesaisti

REA 2017. – pastāvīgi Projekts “INNOVATE” ir īstenošanas procesā, 2018.gadā iesniegta 
perioda atskaite. Projekta ietvaros ir paredzēta virkne aktivitāšu, 
tai skaitā: 

1. Patērētāju interesēm pielāgotu produktu izstrāde. Mērķis ir 
sasniegt augstus energoefektivitātes rādītājus, bet reaģēt 
arī uz galvenajiem jautājumiem, kas rūp māju īpašniekiem 
(piemēram, pielāgojot māj vietas veco ļaužu/invalīdu va-
jadzībām, mājokļu remonts, piemēram, jauna terase vai virtuve.

2. Marketings un komunikācija. Mērķis ir veicināt iedzīvotāju 
izpratni par ikdienas ieguvumiem un ilgtermiņa vērtību, ko 
nes dziļa energoefektivitātes modernizēšana viņu mājām, un 
padarīt vispārēju renovāciju piedāvājumu pievilcīgu un piee-
jamu.

3. Sniegt neatkarīgas konsultācijas un tehnisko atbalstu visā pro-
cesā.

4. Īpaši mērķim paredzētas finanšu konsultācijas - individuālā 
veidā veidoti atsevišķi finanšu plāni katrai mājsaimniecībai, 
ņemot vērā tās finanšu stāvokli un atbilstību esošajiem 
subsīdijām un nodokļu priekšrocībām.

5. Piegādātāju, līgumslēdzēju (būvniecības uzņēmumiem, ESCO, 
amatniekiem, tehnoloģiju piegādātājiem) ķēdes koordinācija, 
kas ierosina globālus risinājumus dziļai renovācijai un veic en-
erģijas pārbūvēt darbus.

6. Nodrošinot augstas kvalitātes standarta kosmētiskās renovāci-
jas darbus un uzraudzīt reālo enerģijas patēriņu.

7. Ilgtermiņa un pieejams finansējums, kas veidojas no jaukta 
publiskā un privātā finansējuma.

2019.gadā turpinās darbs projektā “INNOVATE” , 2019.gadā pabeigti:

1) Tirgus analīze

2) Attīstības plāns

3) Biznesa modelis

4) Finansējums mehānismu koncepcija

Detalizētā informācija pieejama projekta mājas lapa: http://www.fi-
nancingbuildingrenovation.eu/cases/riga-energy-agency-latvia/ 

Integrēti energoefektivitātes risinājumi daudzdzīvokļu māju reno-
vācijai (INNOVATE), ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas 
“Apvārsnis-2020” projekts, kas ir īstenots sadarbībā ar Energy Cities 
ar mērķi izstrādāt integrētus, inovācijās balstītus energoefektivi-
tātes pakalpojumu komplektus dzīvojamo māju modernizēšanai. 
INNOVATE pievēršas dzīvojamo ēku sektoram. ES pašlaik ir ļoti maz 
veiksmīgu energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju/ ESCO uzņē-
mumu, kas piedāvātu dziļās energoefektīvitātes renovācijas prog-
rammas un pieeju pievilcīgam un ilgtermiņa finansējumam privāto 
māju īpašniekiem, jo šī nozare tiek uzskatīta par daudz riskantāku 
nekā sabiedriskais sektors. Projekts pievērsīsies vienģimeņu mājok-
ļu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sakārtošanai. INNOVATE sniegs 
atbalstu vietējām pašvaldībām un to partneriem, izstrādāt integrētas 
energoefektivitātes pakalpojumu komplektus, koncentrējoties uz tā-
lejošiem energoefektīvas modernizēšanas sasniegumiem dzīvojamā 
sektorā (min. 50% enerģijas ietaupījuma). Šādi integrēti pakalpojumi 
atvieglos piekļuvi ilgtermiņa finansējumam, lai nodrošinātu to, ka dzi-
ļā renovācija kļūs pieejama lielākajai daļai mājsaimniecību. Tas vei-
cinās arī īstenot kvalitātes un darbības standartus, lai paaugstinātu 
patērētāju uzticību. 

13.1.3. Atbalsta programmas dzīvojamo ēku 
energoefektivitātei un pārejai uz atjau-
nojamiem energoresursiem

REA,

ESKO firmas

2017. – pastāvīgi Norisinājās informatīvie pasākumi, tostarp “Enerģētikas dienu” 
ietvaros.

2019. gadā REA organizēja darba grupu integrēta rīcības plāna iz-
strādei pārejai uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā Rīgas pilsētas 
pašvaldībā. Darba grupā ir pārstāvētas visas būvniecības nozarē ie-
saistītās jomas – no plānošanas un projektēšanas līdz apsaimnieko-
šanai un nojaukšanai. Darba grupā strādā pārstāvji no LR Ekonomikas 
ministrijas, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 
dažādiem RD departamentiem un komitejām, Rīgas pilsētas būvval-
des, Rīgas pilsētas arhitekta biroja, Rīgas Tehniskās universitātes, 
apsaimniekošanas, būvniecības, nevalstiskā sektora un atkritumu ap-
saimniekošanas uzņēmuma.

2019. gadā REA uzņēma delegāciju no Mongolijas galvaspilsētas Ulan-
batoras. Tikšanās laikā tika prezentēta Rīgas pilsētas pašvaldības at-
tīstības vīzija enerģētikas jomā, Rīcības plāns, pieredze starptautiska-
jos projektos un sadarbības tīklos, kā arī iestrādes un uzdevumi jaunā 
Rīgas pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādei.

REA pārstāvji piedalījās LR Ekonomikas ministrijas organizētajā foru-
mā “Enerģētikas un klimata plāns 2030 – ceļā uz ilgtspējīgu valsti” 
kurā tika apspriesti “Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-
2030. gadam” projekta mērķi un uzdevumi, kā arī norisinājās disku-
sijas par Latvijas enerģētikas nākotni, potenciālajiem atbalstāmajiem 
virzieniem, lielākajiem izaicinājumiem plāna mērķu sasniegšanai, to-
starp, dažādu iesaistīto pušu interešu sabalansēšanai.

http://www.financingbuildingrenovation.eu/cases/riga-energy-agency-latvia/
http://www.financingbuildingrenovation.eu/cases/riga-energy-agency-latvia/


222

Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai 
periods

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

Lai sekmētu jaunus sadarbības virzienus un zināšanu pārnesi, REA va-
došie speciālisti 2019. gada septembrī organizēja tikšanos ar Latvijas 
Universitātes Telpiskās attīstības plānošanas maģistra studiju prog-
rammas studentiem un mācībspēkiem. REA speciālisti iepazīstināja 
studentus ar klimata un enerģētikas nozares plānošanu Rīgas pilsētas 
pašvaldībā, dalījās pieredzē par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas 
rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020. gadam ieviešanu, kā arī stās-
tīja par plānoto Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 
2030. gadam izstrādi.

SIA “Rīgas pilsētbūv-
nieks” 

Darbība nav uzsākta finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nav uzsākta finansējuma trūkuma dēļ.

RNP Skat. aktivitāti 9.4.5. 1. 2019. gadā AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” programmas 
ietvaros veikta 2 māju atjaunošana: 
•	 Murjāņu ielā 68, Rīgā, (55 dzīvokļi) – kopējās projekta izmak-

sas 691 959,70 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 345 053,65 
EUR. 

•	 Kaņiera ielā 4B, Rīgā, (60 dzīvokļi) – kopējās projekta izmak-
sas 590 907,92 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 295 453,96 
EUR. 

2019. gadā AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” programmas ietva-
ros uzsākta 2 projektu īstenošana: 

•	 Putnu ielā 18, Rīgā, (6 dzīvokļi) – kopējās plānotās projekta 
izmaksas 117 030,19 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 58 
515,90 EUR. 

•	 Blaumaņa ielā 21, Rīgā, (32 dzīvokļi) – kopējās plānotās pro-
jekta izmaksas 1 135 838,24 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais 
grants 438 914,69 EUR. 

2. Piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturis-
kā būvmantojuma saglabāšanai 63 083,17 EUR apmērā, īstenoti 
4 vēsturisko ēku saglabāšanas projekti par kopējo summu 351 
821,25 EUR ar PVN: 
•	 par projektu “Ēkas Skolas ielā 36A, Rīgā, kadastra apzīmējums 

0100 020 0015 001, saglabāšanas darbu projekts” (28.05.2019. 
līgums Nr. DI-19-184-lī). Kopējās faktiskās projekta izmaksas 
– 115 039,87 EUR ar PVN, pašvaldības atbalsts 20 000,00 EUR;

•	 par projektu “Ēkas Dzirnavu ielā 3, Rīgā, kadastra apzīmējums 
0100 018 0006 001, saglabāšanas darbu projekts” (04.06.2019. 
līgums Nr. DI-19-207-lī). Kopējās faktiskās projekta izmaksas 
– 116 550,42 EUR ar PVN, pašvaldības atbalsts 19 882,88 EUR; 

•	 par projekta “Ēkas Dzirnavu ielā 3A, Rīgā, kadastra apzī-
mējums 0100 018 0006 002, saglabāšanas darbu projekts” 
(29.05.2019. līgums Nr. DI-19-189-lī). Kopējās faktiskās projek-
ta izmaksas – 112 253,91 EUR ar PVN, pašvaldības atbalsts 20 
000,00 EUR; 

•	 par projekta “Ēkas Artilērijas ielā 6, Rīgā, kadastra apzīmē-
jums 0100 028 0039 001, daļas saglabāšanas darbu projekts” 
(28.05.2019. līgums Nr. DI-19-185-lī). Kopējās faktiskās pro-
jekta izmaksas – 7 977,05 EUR ar PVN, pašvaldības atbalsts 
3 200,29 EUR. 

•	
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3. 2019.gadā, piesaistot Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu dzīvoja-
mo māju atjaunošanai 22 248,36 EUR apmērā, īstenoti 3 daudz-
dzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanas projekti par kopējo summu 
44 496,71 EUR ar PVN: 
•	 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Keramikas ielā 2, Rīgā, at-

jaunošanas darbi – ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu 
nomaiņa 4., 5.kāpņu telpā (30 dzīvokļos) (23.04.2019. līgums 
Nr. REA-19-43lī). Kopējās faktiskās projekta būvdarbu izmak-
sas – 12 755,32 EUR, t.sk. PVN, pašvaldības atbalsts 6 377,66 
EUR;

•	 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kuldīgas ielā 13A, Rīgā, atjau-
nošanas darbi – kāpņu telpu remonts (23.04.2019. līgums Nr. 
REA-19-41lī). Kopējās faktiskās projekta būvdarbu izmaksas – 21 
491,57 EUR, t.sk. PVN, pašvaldības atbalsts 10 745,79 EUR; 

•	 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Slokas ielā 169 atjaunošanas 
darbi – guļvadu Ū1, T3, T4 nomaiņa pagrabā (23.04.2019. līgums 
Nr. REA-19-42lī). Kopējās faktiskās projekta būvdarbu izmaksas – 
10 249,82 EUR, t.sk. PVN, pašvaldības atbalsts 5 124,91 EUR.

13.1.4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ener-
goauditu un energosertifikātu izstrādes 
organizēšana

REA 2017. – pastāvīgi 2018.gada noslēgtie līgumi par energoauditu veikšanu, būs izpildīti 
2019.gadā 1.ceturksnī. Paveikti 10 energoauditi.

•	 Rīgas enerģētikas aģentūra turpināja nodrošināt atbalstu daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju energoauditu veikšanai un energoser-
tifikātu sagatavošanai ar pašvaldības līdzfinansējumu, kopumā 
līdz 2019.gada beigām ir saņemti 103 pieteikumi energoauditu 
veicināšanai, kurus saskaņā ar ieplānoto budžetu ir paredzēts 
īstenot 2020.gadā 2.ceturksnī.

RNP

(sadarbībā ar LR EM)

Pēc iedzīvotāju 
lēmuma par ēkas 

siltināšanas nepie-
ciešamību

Skat. aktivitāti 9.1.2. Skatīt aktivitāti 9.1.2.

SIA “Rīgas pilsētbūv-
nieks”

2017.-2020. Darbība nav uzsākta finansējuma trūkuma dēļ. Darbība nav uzsākta finansējuma trūkuma dēļ.

U13.2. Nodrošināt pašvaldības iestāžu ēku renovāciju
13.2.1. Energoefektivitātes programmas valsts 

un pašvaldību sabiedrisko ēku sektorā
RD ĪD 2017.-2020. Energoefektivitātes darbi veikti saskaņā ar Programmas Investī-

ciju plānu. 
Rīgas Ezerkrastu vidusskolas, Malienas ielā 89, Rīgā, fasādes siltinā-
šanas darbi.

Kultūras un atpūtas centra “Imanta” ēkas, Anniņmuižas bulvārī 29, 
Rīgā, jumta siltināšanas darbi.

13.2.2. Turpināt pilsētas izglītības iestāžu un citu 
sabiedrisko ēku renovāciju, ievērojami 
samazinot siltumenerģijas patēriņu ēku 
apkurei

RD ĪD 2017.-2020. Veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi:

•	 Rīgas 167.pirmsskolas izglītības iestādē; 
•	 Rīgas 42.pirmsskolas izglītības iestādē; 
•	 Rīgas 79.pirmsskolas izglītības iestādē;
•	 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”;
•	 Mežciema pamatskolā;
•	 Rīgas 145.pirmsskolas izglītības iestādē 
•	 Rīgas 162.pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”;
•	 Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā.

Veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi: 

•	 Rīgas Ezerkrastu vidusskolas, Malienas ielā 89, Rīgā, fasādes sil-
tināšanas darbi; 

•	 Kultūras un atpūtas centra “Imanta” ēkas, Anniņmuižas bulvārī 
29, Rīgā, jumta siltināšanas darbi.

13.2.3. Pašvaldības īpašumā esošo sabiedrisko 
ēku energosertifikātu izstrādāšana un to 
izvietošana apmeklētāju plūsmai redza-
mā vietā

RD ĪD 2017.-2020. Darbības nav veiktas. Darbības veiktas: Rīgas Angļu ģimnāzijas, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 
un Rīgas Klasikās ģimnāzijas piebūves būvniecības vajadzībām.
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U13.3. Ieviest energoefektīvu apgaismojumu sabiedriskās ēkās un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
13.3.1. Aprīkot sabiedriskās un daudzdzīvokļu 

ēkas ar LED tehnoloģijām
RD ĪD, 

RPA “Rīgas gaisma”
2017. – pastāvīgi Veikti:

•	 Latvijas Nacionālā teātra fasādes dekoratīvā apgaismojuma 
izbūves darbi;

•	 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Sapņu dārzs” apgais-
mojuma renovācijas darbi;

•	 Rīgas 239.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas apgais-
mojuma renovācijas darbi;

•	 Rīgas 64.vidusskola apgaismes ķermeņu nomaiņas, elektro-
instalācijas un apgaismojuma elementu nomaiņas darbi.

Veikti: 

•	 Rīgas 135.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas apgaismoju-
ma renovācijas darbi; 

•	 Rīgas 141.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas apgaismoju-
ma renovācijas darbi; 

•	 Reģionālā sporta centra “Ķengarags” sporta laukuma apgaismo-
juma uzlabošana; 

•	 O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas apgaismojuma 
uzlabošana sporta kompleksā; 

•	 Bernu un jauniešu basketbola skolas “Rīga” sporta zāles apgais-
mojuma nomaiņa; 

•	 Rīgas speciālās internātpamatskolas sporta laukuma apgaismo-
juma renovācijas darbi; 

•	 Kultūras un atpūtas centra “Imanta” ēkas, Anniņmuižas bulvārī 
29 apgaismojuma renovācijas darbi.

U13.4. Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu
13.4.1. Atjaunojamo energoresursu izmantoša-

nas veicināšana pilsētas energoapgādei, 
t.sk. izmantojot saules enerģiju, ūdeņraža 
tehnoloģijas, ģeotermālos energoresur-
sus, biogāzi, biomasu u.c.

REA 2017.-2020. Netiešas aktivitātes, kas ir saistītas ar dalību Eiropas pilsētu ilgt-
spējīgas enerģētikas politikas veicināšanas asociācijā “Energy 
Cities”.

Netiešas aktivitātes, kas ir saistītas ar dalību Eiropas pilsētu ilgtspē-
jīgas enerģētikas politikas veicināšanas asociācijā “Energy Cities”, 
piedalījās regulārās valdes sēdēs, kā arī ikgadējā klimata konferencē.

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana

U14.1. Revitalizēt degradētās teritorijas un objektus
14.1.1. Graustu klasifikācijas veikšana nekusta-

mā īpašuma nodokļa administrēšanas 
vajadzībām

RD ĪD sadarbībā ar 
visām izpilddirekcijām 

2017. – pastāvīgi 
 
 

Lai nodrošinātu efektīvāku iestāžu sadarbības koordinēšanu 
graustu sakārtošanas procesā, 2018.gadā:

⁻ izskatīti jautājumi par 515 NĪ objektiem;
⁻ 160 graustiem pieņemts lēmums piemērot paaugstināto 

NĪN likmi (3%).

Lai nodrošinātu efektīvāku iestāžu sadarbības koordinēšanu graustu 
sakārtošanas procesā, 2019.gadā: 

⁻ izskatīti jautājumi par 372 NĪ objektiem; 

⁻ 110 graustiem pieņemts lēmums piemērot paaugstināto NĪN likmi 
(3%).

AI 1.Monitorings – regulāra apsekošana. Regulāra RD ĪD informēšana 
– mēneša atskaišu iesniegšana.

2.Saņemts atzinums par Rīgas pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu – darbnīcas ēku tehnisko stāvokli Matīsa ielā 139.

Monitorings – regulāra apsekošana. Regulāra RD ĪD informēšana – 
mēneša atskaišu iesniegšana.

PI Graustu klasifikācijas veikšana sadarbībā ar RD. Graustu un degradēto neapbūvēto teritoriju klasifikācijas veikšana 
sadarbībā ar RD.

ZI Sastādīti 342 graustu apsekošanas akti. Sastādīti 504 graustu apsekošanas akti.

14.1.2. Pastāvīgu finansējuma avotu graustu sa-
kārtošanai (fonda) izveide

RD ĪD 2015. – pastāvīgi Finansējums tiek piešķirts no kapitālo līdzekļu izlietojuma prog-
rammas “Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un ne-
kustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” ar atse-
višķu RD Pilsētas īpašumu komitejas lēmumu. 

Finansējums tiek piešķirts no kapitālo līdzekļu izlietojuma program-
mas “Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā 
īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums” ar atsevišķu RD Pil-
sētas īpašumu komitejas lēmumu.
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14.1.3. Visu graustu ar reālu sabiedriskās drošī-
bas apdraudējumu likvidēšana

RD ĪD 2015.-2020. Tiek izstrādāti jauni arvien stingrāki ēku novērtēšanas kritēriji, ar 
mērķi nepieļaut sabiedrības drošību apdraudošu graustu veido-
šanos un pakāpeniski tiek likvidēti visi sabiedrības drošību ap-
draudošie grausti. 

2018.gadā sagatavots un pieņemts 31 RD un RD ĪD lēmums par 
būvju piespiedu sakārtošanu vai nojaukšanu.

Izstrādāti jauni ēku novērtēšanas kritēriji, ar mērķi nepieļaut sabied-
rības drošību apdraudošu graustu veidošanos un pakāpeniski tiek 
likvidēti visi sabiedrības drošību apdraudošie grausti. 2019.gadā pie-
ņemti 16 RD un RD ĪD lēmumI par būvju piespiedu sakārtošanu vai 
nojaukšanu.

14.1.4. Citu graustu skaita samazināšana 
(t.sk. vidi degradējošu un pilsētas ainavu 
bojājošu)

RD ĪD 2015. – pastāvīgi 2018.gadā kopumā sakārtoti (t.sk. nojaukti) 207 objekti. 2019.gadā kopumā sakārtoti (t.sk. nojaukti) 185 objekti.

ZI 2017. – pastāvīgi ZI nojaukusi 5 vidi degradējošas būves.

Izsūtīti 85 brīdinājumi, kā rezultātā nojaukti 36 un sakārtoti 
33 grausti.

ZI nojaukusi 2 vidi degradējošas būves Viskaļu ielā un Mangaļsalas 
ielā. Izsūtīts 61 brīdinājums, kā rezultātā nojaukts 21 un sakārtoti 11 
grausti.

14.1.5. Pieostas apkaimju degradēto teritoriju 
revitalizācijas pasākumi

RD PAD, izpilddirekcijas 2017.-2020. Buļļupes krasta atpūtas zonas uzturēšana un labiekārtošana:

Bolderājas karjera un piebraucamā ceļa topogrāfiskā plāna izga-
tavošana, pārģērbšanās kabīņu un koka sētas remonta darbi, Bol-
derājas karjeram piegulošās teritorijas labiekārtojuma projekta 
dokumentācijas izstrāde.

Buļļupes krasta atpūtas zonas uzturēšana un labiekārtošana: Bolde-
rājas karjera pārģērbšanās kabīņu un koka sētas remonta darbi.

PI

ZI 2017. – pastāvīgi Regulāri tiek apsekotas pieostu teritorijas. Regulāri tiek apsekotas pieostu teritorijas.

U14.2. Nodrošināt piesārņoto teritoriju sanāciju
14.2.1. Potenciāli piesārņotu vietu izpēte, lai 

noteiktu nepieciešamos sanācijas pasā-
kumus. Piesārņotu vietu sanācijas prog-
rammu izstrādāšana un sanācijas darbu 
realizēšana

RD MVD 2017.-2018. Veikti piesārņojuma savākšanas darbi teritorijā aiz Dzelzceļa mu-
zeja un pie Bolderājas karjera VI kārta.

Turpinās rekultivētās atkritumu izgāztuves “Kleisti” monitorings.

Veikti piesārņojuma savākšanas darbi pie Bolderājas karjera VII kārta. 
Avārijas darbi naftas produktu savākšanā Juglas ezerā. 

Turpinās rekultivētās atkritumu izgāztuves “Kleisti” monitorings.

U14.3. Veicināt ģimeņu dārziņu kvalitatīvu izmantošanu
14.3.1. Noslēgto zemes nomas līgumu nosacīju-

mu izpildes kontrolēšana
AI 2017. – pastāvīgi •	 1. Rumbulas, Dārziņu un Šķirotavas apkaimju noslēgto maz-

dārziņu nomas līgumu kontrole, līgumu sagatavošana un no-
slēgšana (10 mazdārziņu biedrības). 

2. Papildus noslēgti 7 zemes nomas līgumi par sakņu dārzu lie-
tošanu.

Rumbulas, Dārziņu un Šķirotavas apkaimju noslēgto mazdārziņu no-
mas līgumu kontrole, līgumu sagatavošana un noslēgšana (10 maz-
dārziņu biedrības). Papildus noslēgti 8 zemes nomas līgumi par sakņu 
dārzu lietošanu.

PI Pastāvīgi. Pastāvīgi.

ZI Kontrolēta 448 mazdārziņu un 188 cita veida pagaidu zemes no-
mas līgumu nosacījumu izpilde.

Kontrolēta 473 mazdārziņu un 178 cita veida pagaidu zemes nomas 
līgumu nosacījumu izpilde.

U14.4. Veikt preventīvus pasākumus plūdu risku mazināšanai
14.4.1. Pretplūdu pasākumu realizācija Bolde-

rājas apkaimē (Buļļupe, Loču kanāls), 
Vakarbuļļos, Rītabuļļos, Trīsciemā un 
Ķīpsalā

RD PAD 2017.-2022. Tika turpināta plūdu risku novēršanas pasākumu Bolderājā Lielās 
ielas apkārtnē būvprojekta izstrāde, ko plānots pabeigt 2019.gadā.

Tika uzsākta ERAF līdzfinansēta projekta “Bolderājas pretplūdu 
pasākumi” īstenošana, kura ietvaros līdz 2021.gadam plānots uz-
būvēt pretplūdu aizsargdambi gar Buļļupi posmā no Grants ielas 
līdz Kapteiņu ielai.

Noslēdzās plūdu risku novēršanas pasākumu Bolderājā Lielās ielas 
apkārtnē būvprojekta izstrāde. Vienlaikus uzsāktas iepirkumu proce-
dūras par būvdarbu un būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu.
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14.4.2. Applūstošo teritoriju aizsargāšana RD MVD 2019.–2020. Veikts divu sūkņu remonts. Spilves poldera sūkņu stacijā veikti 
atjaunošanas izpētes darbi, aizsargrestu nomaiņa un elektroin-
stalācijas remonts.

Veikti Spilves poldera un sūkņus stacijas atjaunošanas izpētes darbi 
(pievedceļu remonts un teritorijas sakopšanas darbi).

AI
Sadarbība ar RD MVD Dārziņu apkaimē.

Sadarbība ar RD MVD Dārziņu apkaimē. Saņemts pārskats par Dau-
gavas krastu erozijas izpēti un priekšlikumi preterozijas pasākumu 
veikšanai.

PI Nav pieejams finansējums. Nav pieejams finansējums.

ZI Darbība nenotika finansiālu apsvērumu dēļ. Darbība nenotika finansiālu apsvērumu dēļ.

14.4.3. Novadgrāvju un caurteku tīrīšana, atjau-
nošana

RD MVD 2017.-2018., 
pastāvīgi

Nepietiekamā finansējuma dēļ darbs tiek veikts tikai vietās, kur 
veidojas avārijas situācijas. Budžeta ietvaros iztīrīti grāvji 540 m 
garumā. Veikta caurtekas tīrīšana Šmerļupītē zem Pakalniešu ie-
las, daļēja grāvju atjaunošana Beberbeķos, Krotes ielā un Beber-
beķu 9.līnijā.

Nepietiekamā finansējuma dēļ novadgrāvju tīrīšana tiek veikts tikai 
vietās, kur veidojas avārijas situācijas.

RD SD Tiek veikta regulāra caurteku zem ielām tīrīšana (2 161 m). Tiek veikta regulāra caurteku zem ielām tīrīšana (2 161 m).

U14.5. Nodrošināt efektīvu kapsētu apsaimniekošanu
14.5.1. Sauso un bojāto koku zāģēšana, ārpus 

kapavietām esošās teritorijas kopšana 
un savlaicīgas atkritumu izvešanas no-
drošināšana

RD MVD 2017.-2018., 
pastāvīgi

2018.gadā nozāģēti 200 sausie un bojātie koki.

Sakopjot ārpus kapavietām esošās teritorijas, tika izvesti 85 600 
m³ atkritumu.

2019.gadā nozāģēti 168 sausie un bojātie koki. Sakopjot ārpus kapavie-
tām esošās teritorijas, tika izvesti 71824.7 m³ atkritumu.

RV15 Laba vides kvalitāte

U15.1. Nodrošināt efektīvu pilsētas dabas, apstādījumu un rekreācijas teritoriju apsaimniekošanu un labiekārtošanu (t.sk. ūdensmalas)
15.1.1. Parku, pagalmu u.c. labiekārtojums (ro-

taļlaukumi, soliņi u.c.)
RD MVD 2017.-2019. Veikts Zaļā veloceliņa remonts Mārupītes parkā.

Parku infrastruktūras atjaunošana - gājēju celiņu atjaunošana 
Kanālmalas apstādījumos, Esplanādē, Kronvalda parkā, Vērmanes 
dārzā, atbalsta sienu atjaunošana Dzegužkalnā.

Veikts Zaļā veloceliņa (Mārupītes parks) uzturēšana, remonts. Parku 
infrastruktūras atjaunošana - gājēju celiņu atjaunošana Kanālmalas 
apstādījumos, Candera ielas skvērā, trepju atjaunošana Vērmanes 
dārzā, Mārupītes krastu stiprināšana Arkādijas parkā, celiņu, kāpņu 
un atbalsta sienu atjaunošana Jaunatnes dārzā.

AI 1.Izveidoti 3 rotaļu sporta laukumi Dārziņu, Dārzciema un Ķenga-
raga apkaimēs.

2.Apgleznota Kārļa Zāles memoriālās ēkas fasādes siena ar skatu 
uz Sateklas ielu.

3.Veikta Ģertrūdes ielas tuneļa augstvērtīga mākslinieciska izkrā-
sošana - apgleznošana.

1.Veikta Rumbulas apkaimē pie Mazjumpravas muižas esošas betona 
sienas augstvērtīga mākslinieciska izkrāsošana - apgleznošana. 

2.Izveidoti 3 rotaļu - sporta laukumi Dagdas ielā 6, Kameņu ielā pretī 
Ūbeļu ielai 7, Ķengaraga parkā, Maskavas dārzā. 

3.Daugavas promenādes labiekārtojums (skatīt 9.2.2.)

PI Tiek veikti PI apsaimniekošanā esošo bērnu rotaļlaukumu ierīču 
un aprīkojuma atjaunošanas darbi.

Tiek veikti PI apsaimniekošanā esošo bērnu rotaļu laukumu ierīču un 
aprīkojuma atjaunošanas darbi

ZI Uzturēti un apsaimniekoti 20 bērnu rotaļlaukumi. Uzturēti un apsaimniekoti 22 bērnu rotaļlaukumi.

SIA “Rīgas meži” Pastāvīgi atjaunotas un uzturētas parku arhitektūras mazās for-
mas, rotaļu laukumu apsaimniekošana.

Ķengaraga parks -rotaļu laukumu izveide – veic RD Austrumu 
izpilddirekcija

Brasas skvērs – rotaļu laukuma izveide – veic RD Ziemeļu izpild-
direkcija

Pastāvīgi atjaunotas un uzturētas parku arhitektūras mazās formas, 
rotaļu laukumu apsaimniekošana. 

Uzvaras parks – sakuru (ķiršu) stādījumu izveide ekoloģisko stādīju-
mu zonā. Līvu laukums – kapilārās, automātiskās laistīšanas sistēmas 
izbūve.
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15.1.2. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) 
labiekārtošana un apsaimniekošana sa-
skaņā ar dabas aizsardzības plāniem

SIA “Rīgas meži” 2017.-2019. Strazdumuižas parka apsaimniekošana saskaņā ar dabas aizsar-
dzības plāniem. 

Dabas lieguma “Cenas tīrelis” purva laipu uzturēšanas darbi veikti 
saskaņā ar dabas aizsardzības plānu - nomainīti bojātie dēļi 48 
metru posmā.

Strazdumuižas parka apsaimniekošana saskaņā ar dabas aizsardzības 
plāniem. Dabas liegumā “Cenas tīrelis” regulāri veikta teritorijas sa-
kopšana, atkritumu izvešana. 

Veikts skatu torņa remonts (nomainīti bojātie 3 šķērsbalsti). Laipa re-
gulāri atbrīvota no kritušajiem kokiem.

RD MVD Tiek veikta pļavu pļaušana, krūmu un invazīvo sugu ierobežošana 
un mikrolieguma apsaimniekošana (Spilves pļavās).

Veikta aizsargājamo koku (ĪADT kategorija) sakopšana – 16. gab.

Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT (DP “Pie-
jūra”, dabas liegumi “Jaunciems”, Vecdaugava”) labiekārtojums, 
t.i., takas, laipas, informatīvie stendi, robežzīmes, atkritumu urnas, 
putnu novērošanas tornis, aploki.

Veikta Kokneses prospekta mikrolieguma sakopšana, t.sk. 39 aiz-
sargāmie koki.

Tiek veikta pļavu pļaušana (105.2 ha), krūmu (10.36 ha) un invazīvo 
sugu ierobežošana (9 ha), mikrolieguma (Spilves pļavās) apsaimnie-
košana (3.07 ha). Veikta aizsargājamo koku (ĪADT kategorija) sakopša-
na – 14. gab. 

Pēc nepieciešamības tika remontēts un atjaunots ĪADT (DP “Piejūra”, 
dabas liegumi “Jaunciems”, Vecdaugava”) labiekārtojums, t.i., takas, 
laipas, informatīvie stendi, robežzīmes, atkritumu urnas, putnu novē-
rošanas tornis, aploki. 

Atjaunots aploka daļa (488 m) dabas parka “ Piejūra dabas lieguma 
zonā “Daugavgrīva”. 

Turpinās darbs Eiropas Komisijas LIFE programmas atbalstīta projek-
ta LIFE15NAT/LV/000900 „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā 
„Piejūra” (NATURA 2000 vieta) (LIFE CoHaBit)” ietvaros.

15.1.3. Jauna dabas aizsardzības plāna izstrāde 
DP “Piejūra”

RD MVD sadarbībā ar 
Dabas aizsardzības 

pārvaldi un citām paš-
valdībām

2017.-2018. Eiropas Komisijas LIFE programmas atbalstīta projekta LIFE15NAT/
LV/000900 „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” 
(NATURA 2000 vieta) (LIFE CoHaBit)” ietvaros Dabas aizsardzības 
pārvalde izstrādā/ uzrauga dabas aizsardzības plāna izstrādi.

Eiropas Komisijas LIFE programmas atbalstīta projekta LIFE15NAT/
LV/000900 „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (NA-
TURA 2000 vieta) (LIFE CoHaBit)” ietvaros Dabas aizsardzības pārvalde 
izstrādā/ uzrauga dabas aizsardzības plāna izstrādi. Plāna izstrādes 
uzraudzības grupa decembrī saskaņoja izstrādāto dabas aizsardzības 
plānu nodošanai VARAM ministram akceptēšanai.

15.1.4. Dabas parku labiekārtošana saskaņā ar 
dabas aizsardzības plāniem

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi Ierīkoto atpūtas vietu un taku uzturēšanas un atjaunošanas dar-
bi veikti saskaņā ar dabas aizsardzības plānu- Beberbeķu dabas 
parkā regulāri vākti atkritumi.

Regulāri vākti atkritumi. Lai mazinātu transporta līdzekļu kustību, uz-
stādītas septiņas slēdzamas koka barjeras.

RD MVD Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT (DP “Piejūra”, 
dabas liegumi “Jaunciems”, Vecdaugava”) labiekārtojums, t.i., takas, 
laipas, informatīvie stendi, robežzīmes, atkritumu urnas, putnu novē-
rošanas tornis, aploki.

15.1.5. Jaunu un videi draudzīgu apstādījumu 
uzturēšanas tehnoloģiju ieviešana

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi Apstādījumu kopšanā un uzturēšanā izmantota atbilstoša tehnika 
un ievērotas agrotehniskās prasības.

Apstādījumu kopšanā un uzturēšanā izmantota atbilstoša tehnika un 
ievērotas agrotehniskās prasības. Izbūvēta automātiskā laistīšanas 
sistēma Līvu laukumā. Ierobežota celiņu apstrāde ar pretslīdes mate-
riālu – sāli. Apstādījumu apdobju mulčēšana ar šķeldas un komposta 
maisījumu.

15.1.6. Apstādījumu kopšanas mehanizācijas lī-
meņa uzlabošana

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi
Teritoriju apsaimniekošanai iegādātas jaunas tehnikas vienības.

Teritoriju apsaimniekošanai iegādātas jaunas tehnikas vienības: 2 
tehnikas vienības, 2 agregāti, 6 mazās mehanizācijas vienības, 10 ro-
kas mehāniskie instrumenti.

15.1.7. Apsaimniekojamajās teritorijās augošo 
dižkoku, dendroloģiski vērtīgo koku mo-
nitorings un kvalitatīva kopšana, nodro-
šinot regulāru periodisko piebarošanu ar 
agrotehniski atbilstošām un inovatīvām 
metodēm

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi Izveidots mežu teritorijās augošo dižkoku reģistrs, lai nodrošinātu 
to aizsardzību. Koku monitorings nepietiekams, kas daļēji ir RD 
MVD kompetences jautājums. Aizsargājamo koku monitorings ir 
Būvvaldes kompetence. Apstādījumos augošie koki tiek regulāri 
kopti.

Izveidots mežu teritorijās augošo dižkoku reģistrs, lai nodrošinātu to 
aizsardzību. Koku monitorings nepietiekams. Apstādījumos augošie 
koki tiek regulāri kopti. 

RD MVD Sakopti 14 valsts un vietējas nozīmes aizsargājami koki.

15.1.8. Periodiska dekoratīvo stādījumu un to 
elementu (ziemciešu dobes, krūmu gru-
pas, dzīvžogi) atjaunošana

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi Budžeta plāna ietvaros stādījumu un to elementu atjaunošana. Budžeta plāna ietvaros stādījumu un to elementu atjaunošana.
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15.1.9. Nodrošināt apstādījumu teritorijas un ar 
tām saistīto labiekārtošanas, aktīvās at-
pūtas un rekreācijas zonu un elementu 
savlaicīgu kopšanu un uzturēšanu

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi Pastāvīgs darbs. Pastāvīgs darbs.

15.1.10. Informācijas sistēmas par Rīgas pilsētas 
parkiem izveidošana

RD MVD 2017.– pastāvīgi Šobrīd nav plānots veikt šādu pasākumu.

Informācija par dārzu, parku un skvēru platībām un teritoriju kar-
toshēmas ir RD 31.01.2017. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgu-
mā Nr. RD-17-83-lī.

Šobrīd nav plānots veikt šādu pasākumu. Informācija par dārzu, parku 
un skvēru platībām un teritoriju kartoshēmas ir RD 31.01.2017. Pārval-
des uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-17-83-lī.

15.1.11. Rīgas pilsētas kultūras un atpūtas zonas 
“Mežaparks” apsaimniekošana

RD sadarbībā ar SIA “Rī-
gas meži”

2017.– pastāvīgi Pastāvīgs darbs. Notiek estrādes rekonstrukcijas darbi. Demontēta 
ēka Kokneses prospektā 46.

Pastāvīgs darbs. Notiek estrādes rekonstrukcijas darbi.

15.1.12. Mežaparka turpmākās attīstības nodroši-
nāšana – lokālplānojuma realizācija

RD 2016.–2020. Ekspluatācijā nodots Mežaparka Lielās estrādes pirmais atjauno-
šanas posms - jauna skatītāju laukuma izbūve.

Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas 2.kārtas 1.posma darbi.

15.1.13. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana un 
pilnveidošana

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi Ziemassvētku kauju piemiņas vietas kompleksa uzturēšanas dar-
bi, atjaunoti ierakumu malu stiprinājumi ar klūgu pinumu, nomai-
nīti bojātie dēļi un apaļkoki 50 metri garā posmā, veikta vienas 
zemnīcas jumta atjaunošana (dēļu, hidroizolācijas un apaļkoku 
nomaiņa pilnībā), iestikloti izsistie logi, nopļauta zāle un krūmi.

Izpļautas piemiņas vietas Bumbu kalnā un Kleistos (Daugavpils pulka 
piemiņas vieta), kopā ar Vācijas armijas karavīru grupu sakopta ebreju 
apbedījumu vieta Biķernieku mežā un izpļauta Nacisma upuru pie-
miņas vieta Dreiliņu mežā. Atjaunots Babītes pilskalna informācijas 
stends. Ziemassvētku kauju piemiņas vietas veikti uzturēšanas darbi, 
laboti ierakumu malu stiprinājumi, nomainīts zemnīcas izsistais logs, 
regulāri veikta atkritumu savākšana un izvešana.

AI 1. Mazjumpravmuižas saimniecības ēkas drupās veikts arheoloģis-
kais pētījums (finansē Valsts kultūrkapitāla fonds). 

2. Mazjumpravmuižas dzirnavu ēkai veikti iekšējie apdares darbi, 
ielikta klinkera grīda, logi un durvis, ierīkots iekšējais apgaismo-
jums.

3. Pie dzirnavu ēkas Ierīkota video novērošana un pievienota 
trauksmes poga.

4. Iegādāti vēsturiskie dzirnavu mehānismi dzirnavu ēkai.

5. Izstrādāti divi Mazjumpravmuižas dzirnavu ēkai piegulošās teri-
torijas labiekārtojuma projekti.

1.Mazjumpravmuižas Dzirnavu ēkas labiekārtojums un aprīkojums ar 
vēsturiskajām dzirnavu malšanas iekārtām (skatīt 3.2.3.) 

2.Izstrādātajiem projektiem - 2 teritorijām Mazjumpravmuižā ir izsludi-
nāts iepirkums, realizācija 2020.gadā.

ZI Sagatavota projekta ideja par Mangaļsalas krasta bateriju izveido-
šanu par tūrisma objektu, līdzekļi projekta izstrādāšanai un reali-
zācijai netika piešķirti.

Sagatavota projekta ideja par Mangaļsalas krasta bateriju izveidoša-
nu par tūrisma objektu, līdzekļi projekta izstrādāšanai un realizācijai 
netika piešķirti.

RD MVD Vēsturisko parku uzturēšana, tai skaitā aizsardzība un izmantoša-
na sabiedrības interesēs un ekoloģiskās un ainaviskās kvalitātes 
paaugstināšana.

Vēsturisko parku uzturēšana, tai skaitā aizsardzība un izmantošana 
sabiedrības interesēs un ekoloģiskās un ainaviskās kvalitātes paaug-
stināšana.
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15.1.14. Vides kvalitātes uzlabošana SIA “Rīgas meži” 2017.-2019. Pastāvīgs darbs. Patstāvīgs darbs.

PI Pastāvīgi. Pastāvīgi.

ZI Juglas promenādes apsaimniekošana.

Izzāģēti vecie koki gar Juglas krastu no Brīvības gatves līdz Murjā-
ņu ielai un Čiekurkalna 4. šķērslīnijā.

Darbība nenotika finansiālu apsvērumu dēļ.

RD MVD Tiek veikta regulāra ĪADT un Rīgas pilsētas īpašumā esošo mežu 
kopšana.

Tiek veikts rekultivētās atkritumu izgāztuves “Kleisti” monitorings.

Tiek veikta regulāra ĪADT un Rīgas pilsētas īpašumā esošo mežu kop-
šana. Tiek veikts rekultivētās atkritumu izgāztuves “Kleisti” monito-
rings.

AI 2017. – pastāvīgi 1.Regulāri vasaras mēnešos tiek veikts Daugavas peldūdens kva-
litātes monitorings.

1. 2.Zirņu pussalas labiekārtošana, ir saņemti divi atzinumi par 
potenciālu jaunu peldvietas iekārtošanu – vides novērtē-
jums.

Regulāri vasaras mēnešos tiek veikts Daugavas peldūdens kvalitātes 
monitorings.

15.1.15. SIA “Rīgas meži” meža apsaimniekošanas 
plāna (MAP) aktualizēšana un īstenošana

SIA “Rīgas meži” 2017.-2018. Pastāvīgs darbs. Patstāvīgs darbs.

15.1.16. Mežu iedalīšana funkcionālajās zonās 
atkarībā no rekreatīvās slodzes un pie-
ļaujamās darbības noteikšana katrā zonā

SIA “Rīgas meži” 2017.-2020. Izstrādāts un RD apstiprināts Meža apsaimniekošanas plāns 
“Rīgas pašvaldības meži Rīgas pilsētas teritorijā”. Anniņmuižas, 
Šmerļa un Biķernieku meža masīvos, gar Jūrmalas veloceliņu, pie 
Babītes pilskalna un Mežaparkā veikta pameža kopšana – kopā 99 
ha. Sociālajām vajadzībām izsniegta malka 329 m3. Pabeigtas kop-
šanas un izlases cirtes Biķernieku meža dienvidu daļā, tajā skaitā 
atjaunoti gājēju celiņi ar segumu 3.4 km un uzstādītas 3 iebrauk-
šanu mežā ierobežojošas barjeras. Biķernieku mežā izveidotajos 
atvērumos iestādīti 17 000 priežu stādi.

Veikta pameža kopšana – kopā 114,08ha (tai skaitā Mežaparkā - 54,2 
ha). Sociālajām vajadzībām izsniegta malka 315 m3. Veikta ainavu izla-
ses cirte Mežaparkā 8,75ha platībā.

15.1.17. Normatīvo aktu prasībām atbilstošu 
peldvietu izveidošana

AI 2017.-2018. Esošā peldvieta “Rumbula” tiek uzturēta atbilstoši piešķirtajam 
finansējumam, 2019.gadā peldvieta tiks paplašināta.

Peldvietai ‘’ Rumbula’’ ir piešķirts nacionālās peldvietas kvalitātes 
sertifikāts.

Esošā peldvieta “Rumbula” tiek uzturēta atbilstoši piešķirtajam finan-
sējumam.

PI Turpinās peldvietu labiekārtošana atbilstoši normatīvo aktu pra-
sībām. Aprīkota peldvieta “Lucavsalas līcis”.

ZI 2017. – pastāvīgi Veiktas Vecāķu un Juglas ezera peldvietas peldūdens kvalitātes 15 
laboratoriskās pārbaudes.

Veiktas Vecāķu, Ķīšezera un Juglas ezera peldvietas peldūdens kvalitā-
tes 24 laboratoriskās pārbaudes. 

Vecāķu peldvietai piešķirts Zilais karogs.

15.1.18. Juglas ezera krasta attīrīšana, peldvie-
tas un aktīvās atpūtas zonas izveide pie 
Strazdumuižas

ZI 2017.-2021. Ir projekta ideja par jaunas peldvietas (arī neredzīgajiem) ierīko-
šanu Juglas ezerā pie Strazdumuižas. Līdzekļi projekta izstrādei un 
realizācijai nav piešķirti.

Ir projekta ideja par jaunas peldvietas (arī neredzīgajiem) ierīkošanu 
Juglas ezerā pie Strazdumuižas. Līdzekļi projekta izstrādei un realizā-
cijai nav piešķirti.



230

Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai 
periods

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

15.1.19. Ūdenstilpju krastu infrastruktūras attīstī-
šana un labiekārtošana

AI 2017. – pastāvīgi 1.Nodrošināta pastāvīga apsaimniekošana esošai Daugavmalas 
promenādei, kopā 5,38 km garumā. 

2. Katru sezonu uzstādītas bio tualetes cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām peldvietā “Rumbula”.

3. Ir sakopta Dārziņu apkaimes Daugavas krasta mala – izcirsti 
krūmi un koki.

1.Nodrošināta pastāvīga apsaimniekošana esošai Daugavmalas pro-
menādei, kopā 5,7 km garumā. 

2.Nodrošināta kafejnīcas darbība vasaras sezonā pie peldvietas 
‘’RUMBULA’’. 

3.Sakārtota vēsturiski nozīmīga vieta - Mazjumpravmuižas Dzirnavu 
ēka ar vēsturisku aprīkojumu kā ‘’Dzirnavu muzejs’’.

PI Labiekārtota Kleistu ielas atpūtas zonas piegulošā teritorija – ierī-
kotas vingrošanas iekārtas un bērnu rotaļu konstrukcijas.

Kāpas norobežojošās atbalsta sienas renovācija Vakarbuļļu peld-
vietā.

Koka gājēju laipu uzstādīšana Vakarbuļļu peldvietas kāpu zonā.

ZI Pastāvīgi tiek apsaimniekotas 6 atpūtas vietas pie ūdenstilpēm 
Vecāķos, pie Dambjpurva, Bābelīša un Juglas ezeriem, Velnezera 
un Gaiļezera.

Veikta Juglas ezera un tā krasta virszemes ūdens piesārņotības 
izcelsmes izpēte.

Uzstādīti piknika galdi ar soliem pie Dambjpurva ezera 3 un pie 
Bābelīša 3

Melnzemes kārtas uzbēršana pie Bābelīša ezera.

Pastāvīgi tiek apsaimniekotas 7 atpūtas vietas pie ūdenstilpēm Vecā-
ķos, Mangaļsalā, pie Dambjpurva, Bābelīša un Juglas ezeriem, Velne-
zera un Gaiļezera. 

Iekārtota autostāvvieta pie Vecāķu peldvietas.

Izpļauti un izvākti ūdensaugi no Bābelīša ezera, kā arī nostiprināta 
nogāze un iežogots volejbola laukums pie ezera.

Uzstādīti soliņi Vecāķu pludmalē – 4, pie Bābelīša ezera – 1 

Uzstādīti mangali pie Dambjpurva ezera -2, pie Bābelīša ezera - 3

RD MVD Veikti Juglas kanāla krastmalas garantijas remontdarbi un piestāt-
nes rekonstrukcijas projekta izstrāde Juglas ezerā.

Izveidota laivu piestātne Juglas ezerā. Juglas – Baltezera kanāla pie-
stātnes aprīkotas ar navigācijas gaismekļiem.

15.1.20. Dažādu projektu atbalstīšana akvatorijās 
(ūdens slēpošanas trases, peldmājas, 
mājlaivas, peldošās kafejnīcas, akvaparki 
u.c.)

RD MVD

(sadarbībā ar 
RD SD, RD ĪD)

2017.-2018. Veikts piestātnes remonts Baltezera – Juglas kanālā. RD Publisko ūdeņu iznomāšanas starpnozaru komisijā izskatīti jautā-
jumi par publisko ūdeņu iznomāšanu, komisija atbalstījusi laipas iz-
veidi Juglas ezerā un piepūšamo ūdens atrakciju izvietošanu Ķīšezerā.
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15.1.21. Pašvaldības īpašumā esošo apstādījumu 
teritoriju un objektu (t.sk. ielu un pašval-
dības izglītības iestāžu teritorijas) apse-
košana un izvērtēšana

RD MVD 2017.-2019. Tiek veikta pļavu pļaušana, krūmu un invazīvo sugu ierobežošana, 
mikrolieguma apsaimniekošana (Spilves pļavās).

Veikta aizsargājamo koku (ĪADT kategorija) apsekošana un sakop-
šana – 16. gab.

Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT (DP “Pie-
jūra”, dabas liegumi “Jaunciems”, Vecdaugava”) labiekārtojums, 
t.i., takas, laipas, informatīvie stendi, robežzīmes, atkritumu urnas, 
putnu novērošanas tornis, aploki.

Veikta Kokneses prospekta mikrolieguma apsekošana un sakop-
šana.

Koku novērtējums Vērmanes dārzā un bioloģiskās daudzveidības 
izpēte Mārupītes parka izveidei.

Ielu un pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās esošo koku apse-
košana, zāģēšana un vainagu kopšana.

Veikta ielu apstādījumu koku inventarizācija Aizsaules, Anniņmui-
žas bulvārī, Anniņmuižas ielā, Austuves, Bērzaunes, Brīvības gatvē, 
Buļļu, Cēsu, Āgenskalna, Gaujas, Duntes, Eksporta, Ērgļu, Finiera, 
Flotes, Daugavmalas promenādē, Rostokas, Parādes, Meldru, Lu-
bānas, Lēdmanes, Laivu, Ķengaraga, Jēzusbaznīcas, Jūrmalas gat-
vē, Kartupeļu, Kooperatīva, Stāmerienas u.c.

Tiek veikta pļavu pļaušana, krūmu un invazīvo sugu ierobežošana, 
mikrolieguma apsaimniekošana (Spilves pļavās). Veikta aizsargājamo 
koku (ĪADT kategorija) apsekošana un sakopšana – 14 gab.

Pēc nepieciešamības tiek remontēts un atjaunots ĪADT (DP “Piejūra”, 
dabas liegumi “Jaunciems”, Vecdaugava”) labiekārtojums, t.i., takas, 
laipas, informatīvie stendi, robežzīmes, atkritumu urnas, putnu novē-
rošanas tornis, aploki. 

Ielu un pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās esošo koku apseko-
šana, zāģēšana un vainagu kopšana. Jauno ielu stādījumu kopšana 
t.sk., laistīšana, mēslošana. Ielu stādījumu atjaunošana Brīvības gatvē, 
Ģertrūdes ielā, K. Valdemāra ielā, Tērbatas ielā, Skolas ielā, Hanzas 
ielā, Durbes ielā u.c. 

Veikta ielu apstādījumu koku inventarizācija Gaiziņa, Vaiņodes, Val-
mieras, Jelgavas, Krēslas, Timoteja, Auduma, Ļermontova, Carnikavas, 
Rūpniecības u.c.ielās.

Būvvalde

(sadarbībā ar RD MVD, 
PI, AI, ZI)

2017. – pastāvīgi •	 Tikšanās Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju un Latvi-
jas Restorānu biedrību, lai risinātu jautājumus par grozījumu 
veikšanu Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 198 “Par 
kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”, 
lai vienkāršotu vasaras kafejnīcu saskaņošanas procedūru. 
Sarunu rezultātā tika veikti Būvvaldes ierosināti grozījumi 
Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 198, vienkāršojot 
vasaras kafejnīcu saskaņošanas kārtību.

•	 Dalība Rīgas pilsētas zemes komisijā.
•	 Detālplānojumu izstrāde pašvaldībai piederošajās teritori-

jās.

Tikšanās ar vairākām NVO (Apkaimju alianse, Pilsēta cilvēkiem u.c.), 
kuras RD rakstiskā veidā iesniedza priekšlikumus par pilsētvides uz-
labošanu. Uzklausot klātienē priekšlikumus un izdiskutējot, ir veikti 
priekšdarbi priekšlikumu realizēšanā (koku ciršanas atļauju meklē-
tājs, komunikācija utt.) Dalība Rīgas pilsētas zemes komisijā.

15.1.22. Krīdenera dambja un tā turpinājuma līdz 
Daugavas krastmalai attīstība

AI

(sadarbībā ar RD ĪD, RD 
MVD)

2017.-2020. Darbību uzsākšanai nepieciešami jaunie Rīgas teritorijas plānoju-
ma līdz 2030.gadam dokumenti.

1. Nepieciešami Jaunie plānošanas dokumenti. 
2. Tiek vestas sarunas ar RD struktūrvienībām par vienas laivu 

nolaišanas vietas izveidi.

15.1.23. Skvēra Rīgas centrā starp ēkām Tērbatas 
ielā 30 un Brīvības ielā 124 labiekārtoša-
na

AI

(sadarbībā ar RD ĪD)

2017.-2020. Netiek īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Netiek īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.

15.1.24. Rīgas parku un skvēru atjaunošanas dar-
bi Rīgas vēsturiskajā centrā

RD ĪD 2019.-2020. Pasākuma īstenošana plānota 2019.gadā. Atjaunošanas darbi tiks uzsākti 2020.gadā.

15.1.25. Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” 
attīstība

SIA “Rīgas meži” 2017. – pastāvīgi Estrādes rekonstrukcijas darbi. Estrādes rekonstrukcijas darbi. Izbūvēti kanalizācijas tīkli un ēkas Kok-
neses prospektā 39 pieslēgtas pilsētas kanalizācijas tīkliem.

Labiekārtota krastmala (nostiprināts krasts un izvietoti 8 soliņi).

15.1.26. Parku revitalizācija (Dzegužkalna atpūtas 
parks, Anniņmuižas parka izveide, Vies-
turdārza, Jaunatnes dārza revitalizācija)

SIA “Rīgas meži” 2017.-2020. Dzegužkalna estrādes pārbūves darbi un Māras dīķa apgaismoju-
ma darbi pabeigti - tiek veikti Mārupītes krasta slīpuma stiprinā-
jumi un atbilstoši iedalītajam finansējumam veikta celiņu seguma 
atjaunošana.

Jaunatnes dārza revitalizācija, Candera ielas skvēra celiņu atjaunoša-
na, Arkādijas parkā nostiprināts posms erodējušā Mārupītes krasta, 
Uzvaras parkā izveidots sakuru (ķiršu) stādījums ekoloģisko stādīju-
mu zonā, Vērmanes dārzā atjaunotas kāpnes uz estrādi, Kanālmalas 
apstādījumos nomainīts celiņa segums pie soliņa G. Kūfaltam, Līvu 
laukumā izbūvēta kapilārā , automātiskā laistīšanas sistēma.
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15.1.27. Daugavas krastmalas labiekārtojums (ar 
tehnisko būvju rekonstrukciju Dārziņu 
apkaimes teritorijā)

AI 2019.-2020. Pasākuma īstenošana plānota 2019.gadā. Tika izvērtēts labākais un efektīgākais pielietojums rekonstruējamai 
būvei.

U15.2. Saglabāt bioloģisko daudzveidību
15.2.1. Zemes un citu dabas resursu ilgtspējīgas 

izmantošanas un bioloģiskās daudzveidī-
bas stimulēšana, pielietojot vidi saudzē-
jošas tehnoloģijas 

RD MVD 2017.-2018. Bioloģiski vērtīgo zālāju uzturēšana ĪADT (DP “Piejūra”, dabas lie-
gumi “Vecdaugava” un “Jaunciems”) - nopļauti 85,19 ha, no kuriem 
pieteikti Lauku atbalsta dienesta (LAD) maksājumiem 39,30 ha, 
t.sk., 33,65 ha bioloģiski vērtīgie zālāji.

2018.gadā Daugavā tika ielaisti 1 900 000 nēģu kāpuri un 15 000 
ceļotājsīgu mazuļi, Mārupītē - 100 000 nēģu kāpuri.

Bioloģiski vērtīgo zālāju uzturēšana ĪADT (DP “Piejūra”, dabas liegumi 
“Vecdaugava” un “Jaunciems”) – nopļauti 108,27 ha, no kuriem pieteikti 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) maksājumiem 56,13 ha, t.sk., 40,41 ha 
bioloģiski vērtīgie zālāji. 

2019.gadā tika ielaisti 1 565 000 nēģu kāpuri Daugavā un 100 000 nēģu 
kāpuri Mārupītē.

AI Teritorija ap Mazjumpravmuižu un dīķis, kurā ielaistas zivis, tiek 
regulāri saudzīgi kopts un uzturēts.

Teritorija ap Mazjumpravmuižu un dīķis, kurā ielaistas zivis, tiek regu-
lāri saudzīgi kopts un uzturēts finansējuma ietvaros. Strūklakas ap-
saimniekošanas darbi. 

ZI 2017. – pastāvīgi Uzturēta un kopta Rīgas pilsētai piederoša un piekrītoša saimnie-
ciskai darbībai neizmantota teritorija 2 340 000 m2 platībā.

Uzturēta un kopta Rīgas pilsētai piederoša un piekrītoša saimnieciskai 
darbībai neizmantota teritorija 2 379 000 m2 platībā.

15.2.2. Ierobežot invazīvās sugas – Sosnovska 
latvāņa izplatību

RD MVD sadarbībā ar 
izpilddirekcijām un Ad-
ministratīvo inspekciju

2017. – pastāvīgi Atbilstoši plānam veikta Sosnovska latvāņa ierobežošana pašval-
dības zemes īpašumos aptuveni 9 ha platībā.

Atbilstoši plānam, 2019.gadā veikta Sosnovska latvāņa ierobežošana 
pašvaldības zemes īpašumos, aptuveni 9 ha platībā.

AI Regulāra kopšana sadarbībā ar RD MVD. Regulāra kopšana sadarbībā ar RD MVD.

PI Pastāvīgi.

2018.gadā invazīvās sugas pašvaldības teritorijās netika konsta-
tētas.

Pastāvīgi. 

2019.gadā invazīvās sugas pašvaldības teritorijās netika konstatētas.

U15.3. Nodrošināt ūdens resursu kvalitāti un aizsardzību
15.3.1. Tādu virszemes ūdens izmantošanas 

projektu atbalstīšana, kuri nerada ap-
draudējumu ūdens kvalitātei vai ūdens 
resursiem

AI 2017. – pastāvīgi Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings. Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings.

PI Nav pieejams finansējums. Nav pieejams finansējums.

RD MVD No Ķīšezera izcelts bīstams priekšmets (dzelzs sliede). Veikta kuģa vraka apsekošana Audupē un noteiktas tā izcelšanas iz-
maksas.

15.3.2. Mazo upīšu gultņu un krastu atbilstoša 
tīrīšana

RD MVD 2017. – pastāvīgi Avārijas darbu veikšana Piķurgas upē - sanesumu un aizdambē-
jumu likvidēšana. Bebru aizsprostu likvidēšana un iekritušu koku 
izcelšana Mārupītē, Lāčupītē un Šmerļupītē. Pilsētas kanāla attī-
rīšana no atkritumiem. Dīķa tīrīšana Dārziņu 14. līnijā, pie Rīgas 
robežas. Niedru pļaušana Daugavas daļā - Bieķengrāvī. 

Avārijas darbu veikšana: Bišumuižas grāvī sanesumu un aizdambēju-
mu likvidēšana. Bebru aizsprostu likvidēšana Bišumuižas grāvī, Māru-
pītē, Lāčupītē un Šmerļupītē. Strazdupītes attīrīšana no atkritumiem. 
Niedru pļaušana Daugavas daļā Bieķengrāvī. No Mārupītes, Strazdupī-
tes, Lāčupītes izcelti tajās iekrituši koki.

AI Daugavas upē ieplūstošo strautu tīrīšana un uzturēšana (regulāra 
malu appļaušana un sakopšana).

Daugavas upē ieplūstošo strautu tīrīšana un uzturēšana (regulāra 
malu appļaušana un sakopšana) finansējuma ietvaros.

PI Lucavsalas ziemeļu daļas peldvietas krastu tīrīšana. Lucavsalas ziemeļu daļas peldvietas krastu tīrīšana – ūdenszāļu iz-
pļaušana.
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15.3.3. Novadgrāvju un caurteku tīrīšana RD MVD 2016.-2018. Veikta caurtekas tīrīšana Šmerļupītē zem Pakalniešu ielas.

Apauguma likvidācija meliorācijas novadgrāvjos (Sakņu ielā, Jā-
ņogu ielā, pie Kvadrāta ielas, Dārznieku ielā, Zolitūdes ielā, Kārļa 
Ulmaņa gatvē, Beberbeķu 9.līnijā, Krotes ielā) 2835 metru garumā.

Niedru pļaušana Bieķeņgrāvī.

Dīķa tīrīšana Dārziņu 14. līnijā.

Aizauguma tīrīšana Vecdaugavā.

Daļēja grāvja tīrīšana Šampētera ielā.

Veikta caurteku aizsargrestu tīrīšana 13 caurtekām zem ielām

AI 2017. – pastāvīgi Sadarbībā ar RD MVD un ar Dārziņu apkaimes biedrībām notika 
Dārziņu apkaimes teritorijas meliorācija ar caurteku ierīkošanu un 
esošo tīrīšanu.

Sadarbībā ar RD MVD un ar Dārziņu apkaimes biedrībām notika Dār-
ziņu apkaimes teritorijas meliorācija ar caurteku ierīkošanu un esošo 
tīrīšanu finansējuma ietvaros.

ZI 2019. Novadgrāvja attīrīšana un caurtekas malas betonēšana pie Bābelīša.

15.3.4. Ūdens kvalitātes rādījumu regulāra veik-
šana Daugavā 

AI 2017. – pastāvīgi 1. Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings (no marta 
līdz decembra beigām).

1. 2. Daugavmalas virsūdeņu piesārņotības noteikšana un tes-
tēšana laboratorijā (pasūtījums speciālistam).

Daugavas peldūdens kvalitātes regulārs monitorings (no marta līdz 
decembra beigām).

U15.4. Nodrošināt gaisa kvalitātes atbilstību normām
15.4.1. Bezizmešu mobilitātes ieviešanas veici-

nāšana 
REA 2017. – pastāvīgi Ir sagatavoti un iesniegti vairāki projekta pieteikumi uzsauku-

miem INTERREG programmas ietvaros. Ir apstiprināti 2 projekti 
(HUPMOBILE un GreenSAM), kas būs uzsākti 2019.gada pavasarī.

2019.gadā uzsākti un turpināti 2 projekti (HUPMOBILE un GreenSAM) 
bezizmešu mobilitātes jomā.

Projekta “Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)” mērķis – veicināt 
zaļo mobilitāti Baltijas jūras reģiona pilsētās, galvenokārt, vecāka ga-
dagājuma pilsētas iedzīvotājiem. IKT tehnoloģiju, tai skaitā blokķēdes 
– pielietojuma potenciāla izpēte.

Projekta “Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte (HUPMOBILE)” 
mērķis - veidot integrētu mobilitātes risinājumu plānošanu ostu pil-
sētās un tām piegulošās teritorijās. Viedas mobilitātes ITS risinājuma 
pilotprojekta izstrāde, lai demonstrētu uz ITS balstītu mobilitātes pār-
valdību pilsētvidē.

RP SIA “Rīgas satiksme” Sakarā ar bezizmešu transportlīdzekļu ekspluatāciju CO2 samazi-
nājums ir aptuveni 32 tonnas. (2018.gadā iegādāti 6 elektromobiļi. 
Kopā uz gada beigām ir 13 vieglie elektromobiļi un 1 elektroau-
tobuss).

No ražotāja SOLARIS ir saņemti visi 10 ar ūdeņradi darbināmi tro-
lejbusi Solaris T18.75H2.

Sakarā ar bezizmešu transportlīdzekļu ekspluatāciju, CO2 samazinā-
jums ir aptuveni 39 tonnas (pašlaik uzņēmumā tiek lietoti 16 elek-
tromobiļi).

15.4.2. Gaisa kvalitātes aspektu ievērošana kuri-
nāmā izvēlē

AS “Rīgas siltums” 2017. – pastāvīgi Lai nodrošinātu zemākas kvalitātes biomasas kurināmā aizvieto-
šanu ar augstākas kvalitātes klases kurināmo siltuma ražošanas 
iekārtās, AS “Rīgas siltums” biokurināmā siltumavotos ir pilnībā 
pārgājuši uz biokurināmā iepirkumu ar samaksu par kurināmā 
siltuma saturu, līdz ar to biokurināmā (koksnes šķeldas) piegā-
dātājus ieinteresējot piegādāt iespējami kvalitatīvāku šķeldu ar 
lielāku siltuma saturu.

Lai nodrošinātu zemākas kvalitātes biomasas kurināmā aizvietošanu 
ar augstākas kvalitātes klases kurināmo siltuma ražošanas iekārtās, 
AS „RĪGAS SILTUMS” biokurināmā siltumavotos ir pilnībā pārgājuši uz 
biokurināmā iepirkumu ar samaksu par kurināmā siltuma saturu, līdz 
ar to biokurināmā (koksnes šķeldas) piegādātājus ieinteresējot piegā-
dāt iespējami kvalitatīvāku šķeldu ar lielāku siltuma saturu.

15.4.3. Energoinspektoru dienesta izveide REA 
sastāvā individuālo katlu iekārtu un ēku 
energoefektivitātes uzraudzībai

Rīgas pilsētas pašvaldī-
ba un REA

2017.-2018. Nav nodrošināts finansējums, administratīvā kapacitāte. Nav nodrošināts finansējums, administratīvā kapacitāte.
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15.4.4. Energoauditu veicināšana individuālām 
katlu iekārtām ar jaudu >20 kW, lai kon-
trolētu to energoefektivitātes līmeni

REA 2017.-2018. Informācija nav pieejama. Informācija nav pieejama . Aģentūrai nav pieejamas štata vietas un 
finansējums energoinspektoru dienesta izveidei.

15.4.5. Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības 
programmas 2016.-2020.gadam izstrāde

RD MVD 2017.-2020. Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā 2016.-2020.
gadiem plānotie pasākumi tiek īstenoti un tiks realizēti arī turp-
mākajos gados. 2018.gadā paveiktais ir apkopots un publicēts RD 
MVD tīmekļa vietnē.

Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā 2016.-2020.
gadam plānotie pasākumi tiek realizēti un turpināsies arī 2020.gadā.

U15.5. Pilnveidot un uzturēt vides monitoringu un informācijas sistēmas
15.5.1. Gaisa kvalitātes monitorings RD MVD 2017. – pastāvīgi 2018.gada 2.maijā uzsāka darbu jaunā mērsistēma Pārdaugavā, 

Kantora ielas 32, gaisa piesārņojuma mērīšanai privātmāju 
teritorijā, lai noskaidrotu šo teritoriju radīto piesārņojumu 
apkures sezonās. Apkopojums par Rīgas domes veiktā gaisa mo-
nitoringa rezultātiem 2018.gadā publicēts RD MVD tīmekļa vietnē.

2019.gada septembrī mērījumus uzsāka PM10 mēraparāts Pārdau-
gavas gaisa monitoringa stacijā, blakus jau esošajam smalko daļiņu 
PM2.5 mēraparātam. Mērķis – iegūt pilnīgāku infomāciju par privātmā-
ju radītā gaisa piesārņojuma raksturu Rīgā. Apkopojums par RD veiktā 
gaisa monitoringa rezultātiem publicēts RD MVD tīmekļa vietnē.

15.5.2. Pazemes un virszemes ūdeņu monito-
rings

RD MVD 2017.-2020. Šobrīd RD MVD neveic pazemes un virszemes ūdeņu monitoringu. 
Šo funkciju daļēji veic RD izpilddirekcijas, nodrošinot ikgadējo 
peldūdens monitoringu oficiālajās un neoficiālajās peldvietās.

Vēl šo funkciju veic valsts institūcijas, t.i., valsts SIA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, kā arī peldūdens monitorin-
gu oficiālajās peldvietās nodrošina Veselības inspekcija.

Šobrīd RD MVD neveic pazemes un virszemes ūdeņu monitoringu. Šo 
funkciju daļēji veic RD izpilddirekcijas, nodrošinot ikgadējo peldūdens 
monitoringu oficiālajās un neoficiālajās peldvietās. 

Vēl šo funkciju veic valsts institūcijas, t.i., valsts SIA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, kā arī peldūdens monitoringu 
oficiālajās peldvietās nodrošina Veselības inspekcija.

RD PAD Turpinās vides stāvokļa monitorings rekultivētajā A.Deglava ielas 
izgāztuvē, t.sk. pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings, izgāztuves 
kalna augstuma mērījumi.

Turpinās vides stāvokļa monitorings rekultivētajā A.Deglava ielas iz-
gāztuvē, t.sk. pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings, izgāztuves kalna 
augstuma mērījumi.

U15.6. Samazināt trokšņa piesārņojumu pilsētā
15.6.1. Trokšņa līmeņa samazināšana rūpniecī-

bas avotos
Katra operatora (pie-
sārņojošās darbības 

veicēja) atbildība

2017.-2019. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

15.6.2. Dzelzceļa joslas posmā no stacijas “Bra-
sa” līdz stacijai “Ziemeļblāzma” norobe-
žošana ar trokšņa aizsargbarjerām

ZI 2018.-2022. Nav piešķirti līdzekļi projekta realizācijai. Nav piešķirti līdzekļi projekta realizācijai.

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte

U16.1. Paaugstināt motivāciju inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai
16.1.1. Grantu programmas “Atspēriens” īsteno-

šana
RD PAD 2017. – pastāvīgi Nodrošināta divu konkursu norise, nodrošinot plašu sabiedrības 

iesaisti biznesa ideju vērtēšanas procesā, atbalstītas konkurēt-
spējīgākās biznesa idejas.

Izmainīta konkursa norises kārtība un granta apjoms. Nodrošināta 
viena konkursa norise, kura ietvaros publiska vērtēšanas procesa lai-
kā izvēlēti 3 labākie ideju autori.

16.1.2. Grantu programmas “Rīgas Drosmes 
grants” īstenošana

RD PAD 2019.–2020. Nodrošināta viena konkursa norise, kā rezultātā granti piešķirti 
25 laureātiem.

Nodrošināta viena konkursa norise, kā rezultātā granti piešķirti 23 
laureātiem.

16.1.3. Viedpilsētu risinājumu attīstība pilsētvi-
dē

RD PAD 2019.–2020. Izveidota darba grupa, kurā iesaistīti eksperti no visu nozaru pašvaldī-
bas iestādēm un kapitālsabiedrībām. 

Norit dalība Ekonomikas ministrijas veidotajā starpinstitūciju darba 
grupā “Viedās pilsētas līderu darba grupa”, kurā iesaistītas gan pub-
liskās institūcijas, gan akadēmiskais sektors, gan arī privātais sektors.
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U16.2. Nodrošināt uzņēmējiem nepieciešamo informatīvo un konsultatīvo atbalstu
16.2.1. Informatīvā, konsultatīvā atbalsta pasā-

kumu īstenošana un tiešās sadarbības 
iniciatīvu īstenošana atbilstoši uzņēmēju 
pieprasījumam

RD PAD 2017. – pastāvīgi Regulāri tiek sniegts informatīvs atbalsts potenciālajiem investo-
riem attiecībā uz Rīgā pieejamo infrastruktūru, teritorijas plāno-
jumu un pieejamajiem investīciju objektiem, atjaunots ikgadējais 
informatīvais izdevums “Rīgas ekonomikas profils”.

Regulāri tiek sniegts informatīvs atbalsts potenciālajiem investoriem 
attiecībā uz Rīgā pieejamo infrastruktūru, teritorijas plānojumu un 
pieejamajiem investīciju objektiem, atjaunots ikgadējais informatīvais 
izdevums “Rīgas ekonomikas profils”.

16.2.2. Konsultāciju sniegšana mērniecības jomā 
strādājošiem uzņēmumiem būvniecības 
dokumentācijas sagatavošanas jautāju-
mos

Būvvalde 2017. – pastāvīgi Publicēta informācija institūcijas mājas lapā, skaidrojot kā 
noformēt izpildmērījuma plānu, kā novērst atkāpes no būvniecī-
bas dokumentācijas.

Pieņemšanas dienās Būvvaldes speciālisti sniedz konsultācijas 
mērniecības jomā strādājošiem uzņēmumiem.

Regulāri tiek sniegtas konsultācijas mērniecības jomā strādājošiem 
uzņēmumiem. 

No Būvvaldes ir nozīmēti divi darbinieki, kas regulāri piedalās inže-
nierkomunikāciju turētāju padomē, kur tiek regulāri pārrunātas aktu-
alitātes un priekšlikumi.

16.2.3. Starptautisko biznesa pakalpojumu cen-
tru attīstība

RD PAD, EM, LIAA 2019.–2020. Parakstīts sadarbības memorands par starptautisko biznesa pa-
kalpojumu centru attīstību Rīgā.

2018.gadā parakstītā memoranda ietvaros, Rīgas dome 2019.gadā ir 
pārstāvējusi, popularizējusi un nodarbojusies ar investoru piesaisti 
divās starptautiska mēroga konferencēs: 

1. “CEE shared services & outsourcing awards 2019” (Varšava, Polija), 
kur pateicoties produktīvai darba grupas pārstāvju sadarbībai un vie-
tējo sektora pārstāvju iesaistei, Rīga ieguva balvu nominācijā „Gada 
uzlecošā pilsēta”, kas parāda to, ka uzņēmējdarbības vide un starpin-
stitūciju koordinētā sadarbība ar sektora uzņēmumiem tiek novērtēta 
arī starptautisku ekspertu līmenī. Papildus tam balvas šogad ieguva 
arī divi Rīgas starptautiskie biznesa pakalpojumu centri (turpmāk – 
SBPC) – Cognizant un Circle K. Attiecīgi, Cognizant ieguva balvu nomi-
nācijā „Gada digitālo pakalpojumu uzņēmums”, bet Cicrcle K ieguva 
balvu nominācijā „Gada SBPC Baltijā”. 

2. “Deloitte Shared Services Conference 2019” (Dublina, Īrija) pilsēta 
tika prezentēta gan Magnetic Latvia stendā, gan arī plašāk pasākuma 
norises vietā.

U16.3. Sekmēt zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību
16.3.1. Sadarbība ar zinātnes un pētniecības 

institūcijām ģeodēzijas un kartogrāfijas 
jomā, veicinot uzkrātās ģeotelpiskās in-
formācijas lietderīgu izmantošanu

Būvvalde 2017. – pastāvīgi Darbība nav notikusi, jo Būvvalde neuzkrāj ģeotelpisko informāci-
ju, ko varētu nodot zinātnes un pētniecības institūcijām.

Būvvalde neuzkrāj ģeotelpisko informāciju, ko varētu nodot zinātnes 
un pētniecības institūcijām, ģeodēzija tiek nodota augstas detalizā-
cijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes (ADTI) uzturētā-
jiem – RD PAD.

U16.4. Nodrošināt pozitīvu Rīgas kā uzņēmējdarbības vietas atpazīstamību vietējām un starptautiskām uzņēmēju auditorijām

16.4.1. Dalība starptautisku forumu, semināru, 
uzņēmēju vizīšu u.c. aktivitātēs, kā arī to 
organizēšana un veidošana

RD PAD 2017. – pastāvīgi Atbilstoši pieprasījumam tiek sniegts informatīvs atbalsts dažādu 
vizīšu uzņemšanā un informācijas pieprasījumu apstrādē.

Rīgas un partneru dalības izstādē “MIPIM 2018” organizēšana.

Atbilstoši pieprasījumam kompetences ietvaros nepieciešamības ga-
dījumā tiek sniegts informatīvs atbalsts dažādu vizīšu uzņemšanā, in-
formācijas pieprasījumu apstrādē un prezentāciju sagatavošanā. 

Rīgas un partneru dalības izstādē “MIPIM 2019” organizēšana, dalība 
EUROCITIES sadarbības tīkla pasākumos

U16.5. Sekmēt Rīgas potenciāli konkurētspējīgo nozaru izaugsmi

U16.6. Veidot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības uzsākšanai un nozīmīgu privāto investīciju piesaistei
16.6.1. Informācijas apkopošana un uzturēšana 

par nozīmīgākajiem uzņēmēju investīciju 
projektiem pašvaldības administratīvajā 
teritorijā

RD PAD 2017. – pastāvīgi Tiek sniegts informatīvs atbalsts. Notiek regulāra informācijas 
apmaiņa ar valsts struktūrām un lielākajiem nekustamā īpašuma 
darījumus konsultējošiem uzņēmumiem.

Tiek sniegts informatīvs atbalsts. Kompetences ietvaros nepiecieša-
mības gadījumā notiek informācijas apmaiņa gan ar pašvaldības, gan 
valsts, gan privātajām struktūrām.
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16.6.2. Uzlabot un modernizēt GNSS EUPOS–
RIGA (instrumenti, bāzes stacijas, tehnis-
kais nodrošinājums)

RD PAD Pastāvīgi •	 Gada laikā reģistrēti 10 jauni EUPOS-RĪGA sistēmas lietotāji.
Iegādāta jauna GNSS antena, kas sniedz iespēju pabeigt vienas 
bāzes stacijas iekārtu komplekta modernizāciju, līdz ar to ir iegūts 
pilns bāzes stacijas rezerves iekārtu komplekts (sastāv no lieto-
tajām iekārtām).

2019.gadam pagarināta GEO++ GNSMART programmatūras licence.

Gada laikā reģistrēti 18 jauni EUPOS-RĪGA sistēmas lietotāji (uzņēmu-
mi) ar kopā izsniegtiem 25 jauniem sistēmas lietotāju identifikatoriem. 

2020.gadam pagarināta GEO++ GNSMART programmatūras licence. 

Arhivēti pēdējo gadu RINEX dati.

16.6.3. GNSS EUPOS-RĪGA iesaiste Rīgas vietējā 
ģeodēziskajā tīklā, darbības optimizācija

RD PAD 2019.–2020. Kopš 2018. gada vidus LatPos datu pakalpojumi ir bez maksas, ne-
skatoties uz to, EUPOS-RĪGA paralēli joprojām tiek izmantots kā 
pilnvērtīgs risinājums.

Ņemot vērā, ka par vairāku bāzes staciju atrašanās vietu 
saglabāšanu ir neskaidrības, tiek izskatīti risinājumi bāzes staciju 
pārvietošanai un iespējamai sistēmas konfigurācijas optimizācijai, 
iespējams paplašinot tīklu arī uz Rīgas tuvumā esošajām 
pašvaldībām.

Sagatavošanas noslēgumā ir saistošie noteikumi par vietējo ģeodēzis-
ko tīklu, kurā EUPOS-RĪGA norādīta kā tā sastāvdaļa. 

Veiktas pārrunas ar vairākām Pierīgas pašvaldībām par iespējamo EU-
POS-RĪGA bāzes staciju tīkla optimizāciju un drošības paaugstināšanu, 
iekārtas pārnesot uz blakus pašvaldību teritorijām – Jūrmala, Carnika-
va, Salaspils, Olaine. 2020.gadā plānots veikt esošā tīkla konfigurācijas 
maiņu, to paplašinot iepriekš minētajās teritorijās

16.6.4. Inženiertīklu ģeotelpiskās informācijas 
aprites procesa izstrāde un informācijas 
apmaiņa ar Rīgas pilsētā esošo inženier-
tīklu turētājiem

RD PAD un inženier-ko-
munikāciju turētāji

2017. – pastāvīgi Noslēgts jauns sadarbības līgums ar SIA “Rīgas ūdens” par to-
pogrāfiskās informācijas sinhronizāciju, kur precizēts datu aktu-
alizācijas process, pieļaujamās atšķirības starp esošiem un no 
jauna uzmērītiem datiem. 

Turpinās informācija apmaiņa ar AS “Sadales tīkls”, kas pabeigu-
si savu planšetu vektorizāciju, kā arī ar AS “Rīgas siltums”. Veikta 
informācija apmaiņas procesa izpēte (iekšējs audits) ar mērķi op-
timizēt procesu un paaugstināt datu apmaiņas efektivitāti (jauni 
datu apmaiņas risinājumi, īsāki termiņi u.c.). Turpmākajā periodā 
plānots novērst identificētos trūkumus un ieviest jaunus datu ap-
maiņas risinājumus, piem., WMS, WFS u.tml. Topogrāfisko plānu 
pārbaudes procesā veikta komunikācija ar IKT pārstāvjiem, t.sk. 
plānos saskaņoti informāciju precizējumi.

Noslēgts jauns sadarbības līgums ar SIA “Rīgas ūdens” par ģeotelpis-
kās informācijas apmaiņu. 

Noslēgts jauns sadarbības līgums ar Rīgas brīvostas pārvaldi par ģeo-
telpiskās informācijas apmaiņu. 

Ar AS “GASO” notikušas tikšanās un uzsāktas pārrunas par iespējamo 
ģeotelpisko datu apmaiņu. 

Turpinājās datu apmaiņas organizēšana ar AS “Sadales tīkls”, SIA 
“RETN Baltic”, SIA “Rīgas satiksme”, AS “Rīgas siltums”, RPA “Rīgas gais-
ma”. 

Notikusi tikšanās ar AS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvjiem par LDz to-
pogrāfiskās datubāzes izstrādes jautājumiem, ar mērķi optimizēt to-
pogrāfisko plānu saskaņošanas procesu. 

Organizēta tikšanās ar AS “Rīgas siltums” pārstāvjiem, lai apspriestu 
iespējamos risinājumus kļūdu un neprecizitāšu mazināšanai topogrā-
fisko plānu skaņošanas procesā.

16.6.5. Topogrāfiskās (t.sk. inženiertīklu) infor-
mācijas pārbaudes procesa optimizācija 

RD PAD 2017. – pastāvīgi Izstrādāti papildinājumi e-pakalpojumos, lai varētu iesniegt mērī-
jumu un saskaņojumu datus.

Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidoto punktu izmantošana topogrā-
fisko plānu izgatavošanā ļāva konstatēt kļūdas augstumu mērīju-
mos un kvaziģeoīda modeļa uzlabošanas nepieciešamību (apzi-
nātas vajadzības un izstrādāta projekta 1.versija). 

Turpinās programmas Microstation darba vides uzlabošana un iz-
platīšana citās RD struktūrvienībās.

•	 Veiktas vairākas izmaiņas e-pakalpojumos – papildināts pakal-
pojuma mērķa klasifikators, pievienota iespēja atzīmēt pakalpo-
juma izpildes paātrinātu kārtību, nodrošināta iespēja vienlaicīgi 
pievienot vairākas datnes u.c. 

•	 Apzināti tirgū pieejamie alternatīvie risinājumi (ar plašākām 
iespējām) šobrīd RD PAD izmantotajai topogrāfisko plānu auto-
matizētajai pārbaudes programmai GeoScan ar mērķi paātrināt 
pārbaudes procesu. Veikta viena risinājuma testēšana. 

•	 Turpinās programmas Microstation darba vides uzlabošana un 
izplatīšana citās RD struktūrvienībās.



237

Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai 
periods

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

16.6.6. Rīgas VT uzturēšana (uzturēšanas proce-
dūru, t.sk. punktu pārvietošanas/iznīci-
nāšanas procedūru izstrāde, datu uzkrā-
šana un aktualizācija)

RD PAD 2017. – pastāvīgi Turpināts aktualizēt informāciju gan RD PAD mājas lapā, gan VT 
datu uzturēšanas sistēmās (DGN datnes veidā un Postgres datu-
bāzes veidā QGIS vidē) par VT atjaunošanas un pilnveidošanas 
darbiem, kas nepieciešama mērniecības procesam saistībā ar ad-
ministratīvās teritorijas attīstību.

Pabeigti VT pilnveidošanas darbi teritorijās “Centrs”, “Grīziņkalns”, 
“Torņakalns - Āgenskalns” un daļai apkaimes “Maskavas forštate”. 

Pilnveidoti 249 Rīgas VT iekļauto bijušās 2.klases nivelēšanas tīkla 
punktu augstumi visā Rīgas teritorijā.

Uzsākti VT pilnveidošanas darbi teritorijā “Mežaparks”.

Lai nodrošinātu 1.klases nivelēšanas trases Tīraine - Daugavgrī-
va ierīkošanu 2019.gadā, apsekoti 78 VT ģeodēziskie punkti un no 
jauna ierīkoti 9 ģeodēziskie punkti ar zīmes tipu “grunts repers”.

Turpināta nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana par aiz-
sargjoslām ap VT punktiem, nepieciešamību saglabāt īpašumos 
esošos VT punktus un darbībām, kas jāveic, ja VT punktus nepie-
ciešams pārvietot - informēti 61 īpašnieki Pētersalas-Andrejsalas, 
Vecpilsētas, Grīziņkalna, Maskavas forštates, Salas, Bišumuižas un 
Ziepniekkalna apkaimēs, kā arī Latvijas Evaņģēliski Luteriskā baz-
nīca (2 punkti), AS “LATVIJAS FINIERIS” (2 punkti), Rīgas pašvaldības 
SIA “Rīgas satiksme” (6 punkti), SIA “Rīgas ūdens” (1 punkts), VAS 
“Valsts nekustamie īpašumi” (20 punkti). 

Pabeigti VT pilnveidošanas darbi teritorijā “Vecrīga” un “Maskavas 
forštate”.

Turpināti VT pilnveidošanas darbi teritorijā “Mežaparks” – veikti pa-
augstinātas precizitātes (N2) nivelēšanas darbi un ģeodēziskie darbi 
ar globālās pozicionēšanas metodi, ierīkoti 3 grunts reperi.

Uzsākta paaugstinātas precizitātes (N2) nivelēšanas tīkla izveidoša-
na – projekta ietvaros apsekotas 132 nivelēšanas zīmes un ierīkoti 23 
grunts reperi.

Atjaunoti VT punkti Elijas ielā, kas tika iznicināti būvniecības procesā. 
Sadarbībā ar RD SD uzsākta ielu seguma nomaiņas laikā masveidā 
iznīcināto VT punktu un VT segmenta atjaunošana teritorijā Centrs 
(objekts – Centrs-2). Ierīkoti 44 jauni VT punkti, veikta ģeometriskā ni-
velēšana ar paaugstinātu precizitāti (N2).

Uzsākti darbi kvaziģeoīda modeļa LV’14 precizēšanai Rīgas teritorijā. 
Veikti globālās pozicionēšanas mērījumi (4 stundas 1 sesija) uz 6 N1 
klases punktiem.

Veikta pilnveidoto VT punktu vērtības aprēķināšana un ar RD FD 
pārrunāti risinājumi kā VT punktus ņemt grāmatvedības uzskaitē. 
Informācija nodota RD FD.

RV17 Augoša daudzprofilu osta

U17.1. Paaugstināt kuģu ceļu un ar to saistītās infrastruktūras kapacitāti
17.1.1. Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas 

ostā – rekonstrukcijas II kārta
RBP Atbilstoši ostas 

attīstības plāniem
Sistēmu modernizēšana, ieviešana. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

17.1.2. Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz 
Kundziņsalu

RBP Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem

CFLA apstiprināts projekta iesniegums ES KF līdzfinansējums pro-
jekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu”.

Apstiprināts lokālplānojums Kundziņsalā un teritorijā starp Sar-
kandaugavas atteci, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu.

Izstrādāts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums. 

Izsludināts atklāts konkurss “Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz 
Kundziņsalu būvniecība”. 

Atklāta konkursa “Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu 
būvniecība” rezultātā 2019.gada decembrī noslēgts līgums par satik-
smes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvprojekta izstrādi un 
būvniecību.

U17.2. Sekmēt ostas uzņēmumu attīstību

17.2.1. Ostu pārvaldības sistēmas efektivizācija RBP Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem

Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama. Informācija par veiktajām aktivitātēm nav pieejama.

17.2.2. Projekta “Infrastruktūras attīstība Krie-
vu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no 
pilsētas centra” īstenošanas atbalstīšana

RBP Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem

Visi RBP plānotie būvdarbi Krievu salā ir pabeigti. Izbūvētās būves 
nodotas ekspluatācijā. Kravu kraušanas uzsākšanai Krievu salā SIA 
“Riga Coal Terminal” un SIA “STREK” turpina tehnoloģiju piegādi, 
izbūvi un uzstādīšanu. Projekta īstenošanas termiņš pagarināts 
līdz 2019.gada 11.martam.

Projekts pabeigts 2019.gada 11.martā. Projektā plānotās aktivitātes ie-
viestas pilnā apmērā.
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U17.3. Sekmēt rūpniecības un loģistikas centru attīstību brīvostas teritorijā

U17.4. Popularizēt Rīgas brīvostas iespējas starptautiskā mērogā
17.4.1. Informācija starptautiskās izstādēs par 

investīciju piesaistes iespējām Rīgas ostā
RBP Atbilstoši ostas 

attīstības plāniem
2018.gadā RBP kopā ar ostas komersantiem pārstāvēja ostu 
12 kravu pārvadājumu un loģistikas izstādēs: 

•	 MIPIM 2018 (Francija);
•	 Global Logistic Show 2018 (Indija);
•	 TransRussia 2018 (Krievija);
•	 Transport Logistic China 2018 (Ķīna);
•	 Iran Rail Expo 2018 (Irāna);
•	 Trans Baltica (Rīga);
•	 TransKazahstan 2018 (Kazahstāna);
•	 Transport & Logistics Belarus 2018 (Baltkrievija);
•	 China International Logistics and Transportation 2018 (Ķīna);
•	 Baltic Sea Ports & Shipping 2018 (Latvija);
•	 TransUzbekistan 2018 (Uzbekistāna);
•	 Transporta nedēļa (Krievija).

2019.gadā RBP kopā ar ostas komersantiem pārstāvēja ostu:

•	 MIPIM 2019 (Francija);
•	 TransRussia 2019 (Krievija);
•	 9th Western China International Logistic Industry Export (Ķīna);
•	 Transport Logistics 2019 (Vācija);
•	 TransBaltica 2019 (Latvija);
•	 TransKazakhstan 2019 (Kazahstāna);
•	 Transport Logistics 2019 (Baltkrievija);
•	 CILF 2019 (Ķīna);
•	 Baltic Shipping and Ports (Polija);
•	 China International Import Expo 2019 (Ķīna);
•	 Krievijas Transporta nedēļa 2019 (Krievija).

17.4.2. Informācijas popularizēšana par kravu 
apkalpošanas iespējām Rīgas ostā

RBP Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem

Rīgas ostā tika uzņemtas 27 delegācijas no 62 dažādām valstīm, 
viesiem tika sniegta informācija par Rīgas ostas pakalpojumiem 
un iespējām.

Rīgas ostas reklāmas izvietotas dažādos nozares izdevumos.

Nodrošināti informatīvie materiāli latviešu, krievu, angļu un ķīnie-
šu valodās.

Rīgas ostā tika uzņemtas 29 delegācijas no 37 dažādām valstīm. Vie-
siem tika sniegta informācija par Rīgas ostas pakalpojumiem un ie-
spējām.

Rīgas ostas reklāmas izvietotas dažādos nozares izdevumos.

Nodrošināti informatīvie materiāli latviešu, krievu, angļu un ķīniešu 
valodās.

17.4.3. Rīgas kā jūras pasažieru transportam 
pievilcīgas galamērķa pilsētas populari-
zēšana

RBP Atbilstoši ostas 
attīstības plāniem

RBP piedalījās kruīzu izstādē “Seatrade Cruise Global 2018” (ASV). RBP piedalījās kruīzu izstādēs “Seatrade Cruise Global 2019” un “Se-
atrade Europe 2019”, prezentējot ostas un pilsētas piedāvājumu un 
iespējas.

U17.5. Sadarboties ar pieostas apkaimēm
17.5.1. Kultūras projekti apkaimēs, kas robežojas 

ar ostas teritoriju
RBP 2017.-2020. Sadarbībā ar iedzīvotāju biedrībām organizēti dažādi kultūras pa-

sākumi ostas apkaimēs:

•	 Mīlgrāvja Krastmalas svētki Vecmīlgrāvī;
•	 Ziemeļblāzmas bērnu svētki Vecmīlgrāvī;
•	 Rīgas brīvostas žoga krāsošanas akcija pie AS “Rīgas kuģu 

būvētava” (2018. gadā projekts tika pabeigts).
2018. gadā notika arī tradicionālie Ostas svētki, kuru ietvaros nori-
sinājās Krastu mačs un Kanāla regate.

•	 Lai atrastu līdzsvaru starp ostas attīstību, uzņēmēju un 
pilsētas īpaši ostas apkaimju iedzīvotāju interesēm, sadar-
bībā ar RPA “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” tika organizēta 
konference “Rīdzinieks un osta”, kurā uzklausīja Rīgas ostas 
nākotnes attīstības vīzijas, iepazinās ar pasaules piemēriem, 
kā arī apmainījās viedokļiem par ostas darbības ietekmi uz 
pilsētnieku, sevišķi ostas apkaimju iedzīvotāju ikdienu un to, 
kāds līdzāspastāvēšanas risinājums būtu izdevīgākais visām 
iesaistītajām pusēm nākotnē.

Sadarbībā ar iedzīvotāju biedrībām organizēti dažādi kultūras pasā-
kumi ostas apkaimēs:

•	 Mīlgrāvja Krastmalas svētki;
•	 Ziemeļblāzmas bērnu svētki;
•	 Vecmīlgrāvja sporta spēles.

2019.gadā kā Rīgas svētku programmas nozīmīga sastāvdaļa organizēti 
Rīgas Ostas svētki. To laikā iedzīvotāji ar dažādu informatīvi interaktī-
vu aktivitāšu palīdzību tika iepazīstināti ar ostas darbu. Svētku ietva-
ros norisinājās arī Krastu maču jubilejas desmitā sezona, kā arī tika 
ieviesta jauna Ostas svētku tradīcija – Rīgas brīvostas SUP festivāls 
SUPiāde. Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības apkopoto informāciju, 
Rīgas svētkus ik gadu apmeklē ne mazāk kā 230 000 rīdzinieku un 
pilsētas viesu. 

Sadarbībā ar Vecmīlgrāvja iedzīvotāju biedrību izveidota 360 grādu di-
gitālā ekskursijas karte, kas piedāvā iespēju virtuālā veidā interaktīvi 
iepazīties ar Rīgas brīvostas teritorijām. Virtuālā ekskursija ikvienam 
iedzīvotājam pieejama un apskatāma interaktīvā stendā kultūras pilī 
“Ziemeļblāzma”.



239

Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai 
periods

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

Jauniešu izglītošana:

•	 dalība ikgadējā Ēnu dienā;
•	 regulāru skolēnu un studentu delegāciju uzņemšana un lekciju, 

prezentāciju, mācību ekskursiju, konkursu, izglītojošu spēļu or-
ganizēšana skolēniem un studentiem;

•	 2019.gadā radošo darbu konkursa ietvaros organizēts izglītojo-
šu Rīgas brīvostas akvatorija ekskursiju cikls, iesaistot 380 brī-
vostas pieguļošo apkaimju mācības iestāžu audzēkņus un viņu 
skolotājus. 

Lai stiprinātu RBP sadarbību un dialogu ar ostas apkaimju iedzīvotā-
jiem, kopīgi pārrunātu visu iesaistīto pušu aktualitātes, problēmjautā-
jumus, attīstības plānus un sadarbības iespējas, 2019.gadā notikušas 
vairākas tikšanās un apspriedes ar apkaimju iedzīvotājiem.

AI Netika īstenots. Netika īstenots.

PI Bolderājas svētki, kuros piedalās Bolderājas, Daugavgrīvas iedzī-
votāji, mācību iestādes un NVO.

Nav informācijas.

ZI Finansiāli atbalstīta Zinību dienas un Ziemassvētku pasākumu 
rīkošana Mangaļsalā.

Finansiāli atbalstīta Ziemassvētku pasākumu rīkošana Mangaļsalā

17.5.2. Labiekārtošanas pasākumi pieostas ap-
kaimēs

RBP 2017.-2020.

Lielās Talkas ietvaros 2018.gadā Mangaļsalā tika nojaukti ainavu 
degradējoši grausti, no sadzīves atkritumiem atbrīvota Austrumu 
mola krasta zona un ostai pieguļošās apkaimes teritorijas, kā arī 
kopīgi ar Mangaļsalas iedzīvotājiem sakopti vēsturiskie Mangaļ-
salas forti. 

Sadarbībā ar Sarkandaugavas iedzīvotājiem no nokaltušajiem ko-
kiem un skatu aizsedzošiem krūmiem attīrīta pludmales teritorija 
pie Kundziņsalas tilta, tā līdzdarbojoties iedzīvotāju iecerē padarīt 
upes krastu atklātāku un cilvēkiem pieejamāku.

2018.gadā tika turpināta 2017.gadā uzsāktā sadarbība ar apkaim-
ju iedzīvotājiem par Kundziņsalas, Sarkandaugavas, Mangaļsalas, 
Vecmīlgrāvja teritoriju labiekārtošanas projektu izstrādi.

Lielās talkas ietvaros 2019.gadā Kundziņsalā kopā ar pieostas apkai-
mes iedzīvotājiem nojaukti ainavu degradējoši grausti, no sadzīves 
atkritumiem atbrīvota ostai pieguļošās apkaimes teritorija un, līdzdar-
bojoties iedzīvotāju iecerē, veikti Kundziņsalas apzaļumošanas darbi 
(dzīvojamā zonā iestādīti 53 jauni koki). 

Sadarbojoties ar biedrību “Kundziņsala”, notiek būvniecības darbi 
Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšanas projekta realizācijai. 
Projekta ietvaros tiks izveidota meliorācijas sistēma gruntsūdens lī-
meņa pazemināšanai un izbūvēta sūkņu stacija, kas nodrošinās ūde-
ņu atsūknēšanu no apdzīvotajām teritorijām. 

2019.gadā pēc apkaimju iniciatīvas, sadarbojoties ar iedzīvotājiem, 
vairākās ostas apkaimēs izbūvēti sporta laukumi un labiekārtotas at-
pūtas teritorijas:

·	 Kundziņsalā izbūvēts minifutbola laukums, pludmales volej-
bola laukums un strītbola laukums, kā arī izveidots celiņš ar 
betona bruģa segumu, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas;

·	 Mangaļsalā sadarbībā ar jahtklubu “Auda” ir ierīkoti pludmales 
volejbola un strītbola laukumi, izbūvēti laukumi autotranspor-
ta un piekabju novietnei, kā arī uzstādīti soliņi un atkritumu 
urnas. 

AI Netika īstenots. Netika īstenots.

PI Daugavgrīvā - Vakarbuļļu peldvietā kāpu atbalsta koka rievsienas 
atjaunošana.

Daugavgrīvā - Vakarbuļļu peldvietā kāpu zonā gājēju koka laipu uz-
stādīšana.

ZI Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ.
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RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums

U18.1. Veicināt tūrisma attīstību
18.1.1. Pašvaldības tūrisma informācijas centra 

darbības nodrošināšana un attīstība
RTAB Pastāvīgi 2018.gadā Rīgas TIC Rātslaukumā 6, Kaļķu ielā 16 un Prāgas ielā 1 

kopā ir apmeklējuši apmēram 222 000 tūristu.

2018.gada pirmajos divos mēnešos galvenajā informācijas centrā 
Rātslaukumā 6 tika veikti remontdarbi, kuru rezultātā centrs ie-
guva jaunu vizuālo tēlu un kļuva ērtāks gan apmeklētājiem, gan 
darbiniekiem. 

2018.gada aktīvākajos mēnešos, kas ir jūlijs un augusts, TIC ienā-
ca ievērojami vairāk cilvēku, nekā iepriekšējā gadā. Rātslaukumā 
6.augustā tika apkalpoti par 25% vairāk tūristu nekā 2017.gadā. Sa-
vukārt Kaļķu ielā 16 jūlija mēnesī pieaugums 2018.gadā attiecībā 
uz iepriekšējo bija 16%. Nesezonas periodā, kas ir janvāris – maijs 
un oktobris – decembris apmeklētāju skaits ir bijis līdzīgs iepriek-
šējam gadam.

Apkalpoto tūristu nacionalitāšu Top 5 ir Vācija, Krievija, vietējie ie-
dzīvotāji, Lielbritānija un Francija. Tūristu interešu sadalījuma Top 
3 ir nemainīgs salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu – vietējā kultūra, 
vēsture un apskates objekti pilsētā, pakalpojumi, aktuālie pasā-
kumi Rīgā. Nemainīgs ir saglabājies TIC piedāvāto pakalpojumu 
apjoms, tāpat visos TIC tiek izplatīti un tūristiem piedāvāti dažādi 
informatīvie materiāli par Rīgu, par pasākumiem Rīgā, piedāvāta-
jiem pakalpojumiem, restorāniem un izklaidi, kā arī izplatīti muze-
ju un Latvijas reģionu informatīvie materiāli.

2018.gada 31.decembrī tika slēgts informācijas centra punkts Prāgas 
ielā 1, līdz ar to, gads tika iesākts ar diviem Rīgas Tūrisma Informācijas 
Centriem (TIC) – Rātslaukumā 6 un Kaļķu ielā 16.

Abus centrus 2019.gadā apmeklēja 190 000 cilvēku. 

Gada sākumā, t.i., no Janvāra – Maijam TIC apmeklēja par 14% vairāk 
cilvēku nekā 2018.gadā šajā periodā. 

Aktīvākajos mēnešos, Jūlijā un Augustā tūristu skaits abos TIC sagla-
bājās līdzīgs iepriekšējam gadam. Nelielais samazinājums, apmēram 
10% ir izskaidrojams ar to, ka 2018.gadā Rīgā norisinājās plašas simt-
gades svinības, līdz ar to arī apmeklētāju skaits bija ievērojami lielāks.

Abus TIC visvairāk apmeklējuši klienti no sekojošām valstīm – Vācija, 
Krievija, Latvija, Lielbritānija un Francija. Arī Spānijas un Āzijas valstu 
tūristu apmeklējums un interese ir nemainīga. Tāpat arī interesējošie 
jautājumi ir līdzīgi kā iepriekšējos gados – kultūra, pasākumi, apskates 
vietas Rīgā, pakalpojumi.

Sākot ar 2019.gadu TIC izvietojam arī RTAB veidotos materiālus korejie-
šu, ķīniešu, japāņu, poļu, itāļu, spāņu un franču valodās, kas ieguvuši 
atsaucību no šajās valodās runājošajiem.

TIC piedāvāto pakalpojumu apjoms saglabājies līdzīgs 2018.gadam kā 
arī joprojām tiek piedāvāti materiāli par Rīgu, pakalpojumiem, resto-
rāniem, izklaidi, muzejiem un Latvijas reģioniem.

18.1.2. Rīgas pilsētas reklāmas kampaņu izstrā-
de un realizēšana primārajos mērķa tir-
gos, mediju pārstāvju vizīšu organizēšana

RTAB Pastāvīgi Turpinot Rīgas atpazīstamības veidošanas kampaņu, 2018.gadā 
sērijā “Insider’s Guide to Riga” izveidoti 2 jauni reklāmas klipi. 
Pateicoties sportistu panākumiem, un to lomai valsts atpazīsta-
mības veidošanā, izvēlēta stratēģija reklāmas klipos iesaistīt at-
pazīstamākos sportistus, rīdziniekus – Jeļenu Ostapenko un Mairi 
Briedi. 

Klipa ar Jeļenas dalību filmēts 2018.gada jūnijā un tā reklāmas 
kampaņa norisinājās augustā un septembrī. Kopējais video skatī-
jumu skaits visos kanālos sasniedza 809 211. No tiem Facebook – 
762 608, Youtube 42 346, Twitter 4 257 reizes. Papildus klipa pilnajai 
versijai tika izveidot Instagram Stories, kuri sasniedza vairāk nekā 
1,5 miljonu lielu auditoriju. 

Reklāmas klips ar Maira Brieža dalību filmēts 2018.gada augustā 
un tā reklāmas kampaņa norisinājās oktobrī. Maira Brieža klipa 
skatījumu skaits sasniedza 523 500. No tiem Facebook – 438 698, 
Youtube – 60 695, Twitter – 3288, Instagram – 20 819. Papildus klipa 
pilnajai versijai tika izveidot Instagram Stories, kuri sasniedza vai-
rāk nekā 1,2 miljonu lielu auditoriju. Abu sportistu klipi izpelnījās 
atzinību arī vietējā auditorijā ar tiem kā ar reklāmas materiālu 
dalījušies gan tūrisma operatori, gan Latvijas vēstniecības ārval-
stīs. Šo reklāmas klipu popularizēšanā nodrošināta sadarbība 
arī ar airBaltic, Latvijas Institūtu un LIAA Tūrisma departamentu. 
Pateicoties vietējās auditorijas iesaistei un tās vēlmei dalīties 
ar reklāmas materiāliem, sasniegt norādītos rezultātus izdevies

2019.gadā radīts jauns Rīgas reklāmas klipa “Runner’s Guide to Riga”. 
Tas izmantots Facebook reklāmas kampaņā 2019.gada augustā. Video 
skatījumu skaits sasniedzis 139 tūkstošus. 2019.gadā RTAB realizēja 
2 reklāmas kampaņas Rīgas kā ceļojumu galamērķa popularizēša-
nai. No jūnija līdz oktobrim kampaņa Facebook un Google Display 
tīklā norisinājās Vācijā, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā. Šajā 
kampaņā tika reklamētas vasaras un rudens brīvdienas Rīgā. Mājas 
lapu www.LiveRiga.com no reklāmas baneriem pievienotajām saitēm 
apmeklējuši vairāk nekā 210 tūkstoši cilvēku. 

No 2019.gada novembra līdz decembra beigām norisinājās Rīgā kā zie-
mas brīvdienu reklāmas kampaņa Krievijā, Ukrainā, Somijā, Lietuvā un 
Igaunijā. Kampaņas laikā reklāmas tika izvietotas Facebook un Google 
Display tīklā, reklāmas banneriem pievienotās saites veda uz LiveRiga.
com mājas lapu ar informāciju par Ziemassvētku tirdziņiem, Jaunā 
gada sagaidīšanu un citiem pasākumiem svētku laikā. Kampaņas 
laikā caur banneriem pievienotajām saitēm LiveRiga.com mājas lapu 
apmeklējuši vairāk nekā 180 tūkstoši apmeklētāju. 

2019.gadā organizētas arī reklāmas kampaņas apmeklētāju piesaistei 
uz īpašiem pasākumiem Rīgā: Ed Sheeran koncertu Lucavsalā, Rīga – 
Jūrmala festivāla koncertiem, TET Rīgas maratonu. 

Kopumā 2019.gadā RTAB Rīgā uzņēmis un iesaistījies vairāk nekā 
300 žurnālistu un sociālo mediju satura veidotāju vizīšu organizē-
šanā. Par Rīgu rakstījuši un stāstus veidojuši klasisko un sociālo 
mediji pārstāvji no vairāk nekā 20 valstīm – Krievijas, Zviedrijas, 
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ar salīdzinoši nelielām reklāmas izmaksām – 13 623 EUR, kuri 
ietver arī sociālo mediju reklāmas materiālu ražošanu. Pasaulē 
atpazīstamo sportistu izmantošana reklāmā, ļāvusi piesaistīt 
auditoriju, kura ir ārpus ierastās Live Rīga mārketinga kampaņu 
auditorijas. Līdzās auditorijai, kas interesējas par ceļošanu uz 
Baltijas un Ziemeļeiropas valstīm, sportistu klipu piesaistījuši 
auditoriju, kas interesējas par tenisu un boksu, kā arī ir no plašāka 
valstu loka nekā RTAB mērķa tirgi (piemēram, ASV un Ķīna). 

Portālu LiveRiga.com 2018.gadā apmeklējuši vairāk nekā 1,4 miljo-
ni lietotāju. Visvairāk no Vācijas, Krievijas, Lielbritānijas, ASV, Lie-
tuvas un Igaunijas. Jau tradicionāli arī Latvijas iedzīvotāji izmanto 
portālu, jo tajā ir visplašākā pasākumu un restorānu datu bāze. 
Tūristi visvairāk meklē informāciju par dažādām izklaides un at-
pūtas iespējām – naktsdzīvi, restorāniem un iepirkšanos. Visvairāk 
tūristu apmeklētā portāla sadaļa ir “TOP apskates objekti”. Latvi-
jas iedzīvotāji visvairāk interesējas par pasākumu kalendāru un 
Rīgas restorānu nedēļas norisi. Vidēji apmeklētāji portālā pavada 
02:37 minūtes, apskatot 3,15 lapas. 

2018.gadā par Rīgu rakstījuši izdevumi un ceļveži no vairāk nekā 20 
valstīm – gan mērķa valstīm, gan tālākiem galamērķiem (Lietuva, 
Igaunija, Krievija, Somija, Zviedrija, Dienvidkoreja, USA, Norvēģija, 
Lielbritānija, Nīderlande, Polija, Norvēģija, Vācija, Azerbaidžāna, 
Francija, AAE, Spānija, Ungārija, USA, Šveice, Austrija u.c.). Paralēli 
rakstiem, sniegtas konsultācijas vēl vairākiem simtiem žurnālistu 
un tūrisma nozares pārstāvjiem. 

Ārvalstu mediju vizītes organizētas sadarbībā ar partneriem - RD, 
LIAA Tūrisma departamentu, LR Ārlietu ministriju, Latvijas Institū-
tu, airBaltic, Jūrmalas domi un Gaujas reģiona pašvaldībām. 

Pēdējos pāris gados, sekojot lasītāju tendencēm, liela uzmanība 
tiek pievērsta arī blogeriem un sociālo mediju satura veidotājiem 
– tiek rīkotas īpašas vīzītes, kuru pamatā ir skaistu un saistošu 
bilžu publicēšana sociālajos tīklos. 2018.gadā tika rīkoti vairāki 
šādi braucieni, galvenokārt no Krievijas. Šo ietekmētāju kopējais 
sekotāju skaits pārsniedz 2 miljonus.

Dānijas, Vācijas, Francijas, Čehijas, Ungārijas, Lielbritānijas, Lietu-
vas, Itālijas, Nīderlandes, Izraēlas, Austrijas, Norvēģijas, Somijas, kā 
arī tālākiem galamērķiem kā USA un Japāna u.c. valstīm. Kopējā 
sasniegtā auditorija ir vairāk nekā 15 miljoni lasītāju. 

Ārvalstu mediju vizītes uzņemtas gan individuāli, gan sadarbībā ar 
vairākiem festivāliem, pasākumiem, piemēram, Woman in Travel Sum-
mit, Riga Fashion Week, Tech Chill, Riga-Jūrmala festivāls, un sadarbī-
bas partneriem – airBaltic, LIAA Tūrisma departaments, Latvijas Insti-
tūts, Jūrmalas un Siguldas pilsētu pašvaldībām u.c. 

Paralēli mediju vizīšu organizēšanai, sniegtas konsultācijas vēl vairā-
kiem simtiem žurnālistu un tūrisma nozares pārstāvjiem – kā informa-
tīva, tā vizuāla informācija. 

Kā divas būtiskākās 2019.gada mediju aktivitātes ir izceļamas WITS Eu-
rope konference, ko apmeklēja vairāk nekā 200 sociālo mediju satura 
veidotājas, viedokļa līderes no Eiropas, ASV, Āfrikas, Āzijas, sasniedzot 
19 662 725 impresijas sociālajos medijos, izveidojot 2 282 ierakstu, kur 
minēts WITS un Rīga, sasnieguši 2 981 Instagram komentārus pie bil-
dēm, kā arī 47 876 Instagram “patīk” atzīmes. 

2019.gada aprīlī Rīgā divas nedēļas tika filmēts viens no populārā-
kajiem ASV šoviem “The Bachelorette” jeb “Vecmeita”. ASV televīzijas 
šovs “The Bachelorette” (Vecmeita) ir veidots oriģināli balstoties uz 
šovu “The Bachelor” (Vecpuisis). ASV tas tiek pārraidīts jau 17 gadus 
un tam kopumā bijušas 36 sezonas.

Šovs “Vecmeita” tika raidīts 24.jūnijā un to skatījās 6 miljoni cilvēku 
un tas bija skatītākais šovs šajā vakarā, pārspējot raidsabiedrības NBC 
šovu American Ninja Warrior par 2 miljoniem skatītāju. 

Kopumā vienas sērijas laikā Rīgas vārds izskanēja 33 reizes, savukārt 
Latvijas – 24 reizes. Šovā tika attēloti Rīgas skati, panorāma, vecpilsē-
ta, TOP apskates objekti kā Melngalvju nams, Rīgas centrāltirgus u.c. 
Pirms un pēc TV šova raidīšanas tika ievietots saturs arī RTAB sociāla-
jos tīklos – Facebook un Instagram. Saturs auditoriju sasniedza orga-
niski, gan arī ar apmaksātu reklāmu. Apmaksātai reklāmai auditorija 
tika izvēlēta RTAB mērķa tirgos – Zviedrijā, Somijā, Vācijā, Dānijā, kā arī 
ASV. Kopā šī reklāma izmaksāja 4 665 eiro, sasniedzot vairāk nekā 2,5 
miljonus sociālo tīklu lietotājus.

18.1.3. Darījumu tūrisma atbalstīšana RTAB Pastāvīgi Turpinot MEET RĪGA un Rīgas kā iespējamā darījumu un pasākumu 
tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšanu, tika izvietoti raks-
ti un reklāmas vairākos specializētajos MICE nozares izdevumos 
un starptautisko profesionālo asociāciju specializētajos žurnālos.

2018. gada nogalē MEET RĪGA / RTAB sadarbībā ar LIAA Tūrisma 
departamentu un TMF Dialogue atbalstu izveidoja apjomīgu darī-
jumu un pasākuma tūrisma digitālo žurnālu “Magnetic Latvia” un 
tas elektroniski tika nosūtīts vairāk nekā 16 000 MICE nozares spe-
ciālistiem visā Eiropā. “Magnetic Latvia” digitālais izdevums tika 
izvietots LinkedIn.com MICE nozares profesionāļus apvienojošajā 
grupā “Event Planing & Event Management – the 1st Group for 
Event Professionals”, kurai ir 370 tūkstoši sekotāju. 

Turpinot MEET RĪGA un Rīgas kā iespējamā darījumu un pasākumu 
tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšanu, tika izvietoti 22 raksti 
un 11 reklāmas specializētajos MICE nozares izdevumos un starptau-
tisko profesionālo asociāciju specializētajos žurnālos Vācijā, Zviedrijā, 
Somijā, Holandē, Lielbritānijā, Beļģijā, Austrijā un izvietoti 16 ieraksti 
LinkedIn specializētajās darījumu tūrisma nozares interešu grupās.

2019. gada nogalē MEET RĪGA / RTAB sadarbībā ar LIAA Tūrisma de-
partamentu un TMF Dialogue atbalstu izveidoja apjomīgu darījumu 
un pasākuma tūrisma digitālo žurnālu “Latvia & Riga – New MICE Spot 
and Experimental Hospitality” un tas elektroniski tika nosūtīts vairāk 
nekā 16000 MICE nozares speciālistiem visā Eiropā un 120 RTAB Part-
neru programmas dalībniekiem. “Latvia & Riga – New MICE Spot and 
Experimental Hospitality” digitālais izdevums tika izvietots LinkedIn.
com MICE nozares profesionāļus apvienojošajās grupās “Meetings-
Net”, “Professional Congress Organizers & Meetings Planners” un 
“Event Planning & Management Association: Professional Event Plan-
ners, Managers & Marketers” ar 81 tūkstoši sekotāju skaitu.
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18.1.4. Uz eksportu orientētu tūrisma produktu 
veidošana, izmantojot reģionu unikālo, 
dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, 
reģionos izveidoto infrastruktūru un ku-
rortoloģijas pakalpojumu potenciālu

RPA “Rīgas pieminekļu 
aģentūra” 

  
Nozares dalībnieki

2017. – pastāvīgi 
 
 

Pastāvīgi

2018. gadā: 

•	 organizēta starptautiska konference Rīgā “Senās kapsētas 
un memoriāli pilsētvidē Rīgā, Latvijā, Eiropā. Teorija. Prakse. 
Pieredze.”, 27.-28.03.2018.;

•	 organizēta fotoizstāde “Brīvības piemineklis – veltījums Lat-
vijai”;

•	 organizēti Brīvības pieminekļa Goda telpas apmeklējumi;
•	 organizētas ekskursijas Rīgas Brāļu kapos un Lielajos kapos;
•	 organizēta izstāde “Mans varonis no senatnes tagadnē”;
•	 nodrošināta dalība restaurācijas gadatirgū “Denkmall”, Lep-

cigā;
•	 nodrošināta dalība “Europa Nostra” Berlīnē.

2019. gadā: 

•	 starptautiska konference Rīgā “Sakrālais kultūras mantojums 
pilsētvidē, pieminekļos, memoriālos un piemiņas zīmēs Rīgā un 
Eiropā. Metodika, pieredze un prakse”, 12.-13.09.2019.;

•	 Brīvības pieminekļa Goda telpas apmeklējumi;
•	 ekskursijas Rīgas Brāļu kapos un Lielajos kapos;
•	 dalība restaurācijas gadatirgū “Denkmall”, Lepcigā;
•	 dalība “Europa Nostra” Parīzē;
•	 dalība ASCE konference “Use, reuse and shared use” ( par senām 

kapsētām) Gentē;
•	 dalība Sanktpēterburgas starptautiskajā kultūras forumā.

18.1.5. Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs RTAB Pastāvīgi 2018.gadā RTAB piedalījās sekojošās tūrisma izstādēs: 

•	 MATKA Nordic Travel Fair 2018 (Helsinki, Somija);
•	 Vakantiebeurs Utrecht (Utrehta, Nīderlande);
•	 ITB Berlin 2018 (Berlīne, Vācija);
•	 Adventur 2018 (Viļņa, Lietuva);
•	 Tourest 2018 (Tallina, Igaunija);
•	 Boot 2018 (Diseldorfa, Vācija);
•	 Fitur 2018 (Madride, Spānija);
•	 Arabian Travel Market ( Dubaija, AAE);
•	 World Travel Market 2018 (Londona).

2019.gadā RTAB piedalījās sekojošās tūrisma izstādēs: 

•	 MATKA Nordic Travel Fair 2019 (Helsinki, Somija);
•	 ITB Berlin 2019 (Berlīne, Vācija);
•	 World Travel Market 2019 (Londona, Lielbritānija);
•	 Arabian Travel Market ( Dubaija, AAE).

18.1.6. Mangaļsalas krasta baterijas nocietināju-
mu izveidošana par tūrisma objektu

ZI 2018.-2020. Nav piešķirti līdzekļi projekta realizācijai. Nav piešķirti līdzekļi projekta realizācijai.

U18.2. Rīkot un atbalstīt starptautiskus pasākumus
18.2.1. Dalība starptautiskajās kongresu, konfe-

renču un korporatīvo pasākumu rīkotāju 
izstādēs

RTAB Pastāvīgi 2018.gadā MEET RĪGA piedalījās vairākās darījumu un pasākumu 
tūrisma profesionālajās izstādēs un kontaktbiržās: CONVENE 2018, 
IMEX Frankfurt 2018, The Meetings Show UK 2018, EIBTM Barcelo-
na 2018, MICE PEAK, MICE Central & Eastern Europe, M&I Forums, 
M&IT UK Agency Challange, UK Agency Forums, Mice Boat, Bok-
nings Bolaget Mice Stockholm u.c.

2019. gadā MEET RĪGA piedalījās vairākās darījumu un pasākumu tū-
risma profesionālajās izstādēs un kontaktbiržās: CONVENE 2019, IMEX 
Frankfurt 2019, The Meetings Show UK 2019, EIBTM Barcelona 2019, 
MICE Central & Eastern Europe, M&I Forums, M&IT UK Agency Chal-
lange, Business Travel and MICE Forum Netherlands un DMC Summer 
Workshop Dusseldorf & Munich. Kopā organizējot 294 individuālās 
tikšanās. Kā arī RTAB sadarbībār ar LIAA Tūrisma departamentu Rīgā 
veiksmīgi uzņēma MICE PEAK 2019 kontaktbiržu ar 94 dalībniekiem no 
Vācijas, Austrijas, Šveices un citām Eiropas valstīm.

U18.3. Atbalstīt darījumu tūrisma (izstāžu, konferenču u.c.) infrastruktūras paplašināšanu
18.3.1. Dalība starptautiskajā konferenču un 

kongresu asociācijā (ICCA)
RTAB Pastāvīgi 2018.gadā MEET RĪGA piedalījās ICCA (Starptautiskā kongresu un 

konferenču rīkotāju asociācija) rīkotajos pasākumos – ICCA kon-
gresos un darba semināros Dubaijā, Ļubļanā, Vejlē.

2019. gadā MEET RĪGA piedalījās ICCA (Starptautiskā kongresu un kon-
ferenču rīkotāju asociācija) rīkotajos pasākumos – ICCA Association 
Networking event at IMEX Frankfurtē un ICCA kongress un darba semi-
nāros Hūstonā. Kā arī MEET RĪGA piedalījas UIA (Union of Internatio-
nal Associtions – Starptautisko asociāciju biedrība) European Round 
Table kontaktbiržā Briselē.
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18.3.2. Profesionālu asociāciju un kongresu rīko-
tāju uzņemšana Rīgā

RTAB Pastāvīgi RTAB sadarbībā ar MEET RĪGA partneriem 2018.gadā Rīgā iepazī-
šanās tūrēs uzņēma 155 MICE nozares kompāniju pārstāvjus no 
Zviedrijas, Norvēģijas, Vācijas, Krievijas, Beļģijas, Holandes, Liel-
britānijas, Somijas, Polijas un citām valstīm. Apkopojot Starptau-
tisko asociāciju konferenču un kongresu statistiku, Rīga 2018.gadā 
uzņēma 32 konferences un kongresus ar aptuveni 8 500 dalībnie-
kiem, nodrošinot Rīgas viesnīcām aptuveni 23 000 gultas naktis. 

Ņemot verā aizkavējušos 2019. gada budžeta apstiprināšanu, RTAB 
sniedza atpalstu MEET RĪGA partneriem 2019.gada maija mēneša un 
Rīgā iepazīšanās tūrēs uzņēma 105 MICE nozares kompāniju pārstāv-
jus no Zviedrijas, Norvēģijas, Vācijas, Krievijas, Beļģijas, Holandes, Liel-
britānijas, Somijas, Polijas un citām valstīm, kas ir salīdzinoši mazāks 
daudzums salīdzinājumā ar 2018. gadu. Apkopojot Starptautisko aso-
ciāciju konferenču un kongresu statistiku, Rīga 2019. gadā uzņēma 20 
konferences un kongresus ar aptuveni 6 250 dalībniekiem, nodrošinot 
Rīgas viesnīcām aptuveni 16 250 gultas naktis (dati apkopoti uz 15.jan-
vāri. Starptautisko asociāciju konferenču un kongresu skaits norādīts 
pēc MEET RĪGA pieejamajiem datiem, bez statistikas datiem no RTAB 
partneriem un akadēmiskajām mācību iestādēm vai vietējo profesio-
nālo asociāciju un biedrību datiem.

U18.4. Veicināt kruīzu kuģu ienākšanu Rīgas ostā
18.4.1. Dalība starptautiskajās kruīzu kuģu kom-

pāniju izstādēs
RTAB Pastāvīgi 2018.gadā RTAB piedalījās starptautiskajā kruīzu kuģu izstādē Se-

atrade Cruise Global 2018 (Fortlauderdale, ASV).
2019.gadā RTAB piedalījās divās kruīzu kuģu nozares izstādēs: “Seatra-
de Cruise Global 2019” (ASV) un “Seatrade Cruise Europe 2019” (Vācijā).

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība

U19.1. Nepārtraukti pilnveidot pašvaldības sniegtos pakalpojumus un veiktās funkcijas
19.1.1. Priekšlikumu sniegšana pakalpojumu 

pārvaldības sistēmas pilnveidošanai
RD APC un atbildīgās 

iestādes
2017. – pastāvīgi 1. RD APC ir izstrādājis un 30.07.2018. ir izdoti Rīgas pilsētas iz-

pilddirektora iekšējie noteikumi Nr.25 “Rīgas pilsētas pašval-
dības pakalpojumu pārvaldība”, ar kuriem ir izveidota Rīgas 
pilsētas pašvaldības pakalpojumu pārvaldības sistēma, kas 
nodrošina vienotu kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā 
tiek identificēti, aprakstīti, sniegti, uzskaitīti, aktualizēti un 
pilnveidoti Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumi.

2. RD APC piedalījās RD Birokrātijas apkarošanas centra vadīta-
jās darba grupās, kas tika izveidotas ar Rīgas domes priekš-
sēdētāja 10.10.2017. rīkojumu Nr.181-r “Par darba grupas 
izveidošanu Rīgas domes Īpašuma departamenta sniegto 
pakalpojumu pilnveidošanai” un ar Rīgas domes priekšsē-
dētāja 12.10.2018. rīkojumu Nr.RD-18-224-r “Par darba grupas 
izveidi Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas ko-
misijas sniegto pakalpojumu pilnveidošanai”. Darba grupas ir 
beigušas darbu 2018.gadā, izvērtējot un pilnveidojot 17 Īpa-
šuma departamenta un 9 Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas sniegtos pakalpojumus. 

3. 08.06.2018. ar dienesta vēstuli Nr.APC-18-57-dv RD APC atkār-
toti ir sniedzis Rīgas pašvaldības administrācijas iestādēm 
un struktūrvienībām informāciju par izmaiņām publisko pa-
kalpojumu pārvaldības jomā, kas paredz, ka pakalpojumu tu-
rētājiem sākot ar 01.07.2018. ir jānodrošina pakalpojumu izpil-
des rādītāju uzskaite, atbilstoši Ministru kabineta 04.07.2017. 
noteikumu Nr.399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, 
kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 23.punktam.

4. Lai īstenotu Ministru kabineta 04.07.2017. noteikumu Nr.399 
“Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontro-
les un sniegšanas kārtība” izpildi, ir veiktas izmaiņas Rīgas 
domes vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā 
KAVIS – KLIENTS ar mērķi saglabāt pašvaldībā ieviesto kār-
tību pakalpojumu aprakstīšanā un aktualizēšanā. Ar Rīgas

Ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 30.07.2018. iekšējo noteikumu Nr.25 
“Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu pārvaldība” izdošanu ir iz-
veidota Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu (turpmāk – pakalpo-
jumi) pārvaldības sistēma, kas nodrošina vienotu kārtību, kādā Rīgas 
pilsētas pašvaldībā tiek identificēti, aprakstīti, sniegti, uzskaitīti, aktu-
alizēti un pilnveidoti Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumi. Ņemot 
vērā, ka 15.05.2018. izveidotais risinājums par pakalpojumu aprakstos 
ietvertās informācijas nodošanu no Rīgas domes vienotās informāci-
jas sistēmas lietojumprogrammas KAVIS – KLIENTS uz valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālu www.latvija.lv (turpmāk – risinājums) ir nepiln-
vērtīgs, 20.02.2019. KAVIS - KLIENTS izmaiņu vadības darba grupā tika 
nolemts, ka ir jāmaina pakalpojumu publicēšanas process, izstrādā-
jot jaunu pakalpojumu aprakstu publicēšanas risinājumu. 16.07.2019. 
KAVIS - KLIENTS izmaiņu vadības darba grupā tika pieņemts lēmums 
apstiprināt projekta ieceri, kurā paredzēts: 1) atslēgt 15.05.2018. izvei-
doto risinājumu, 2) veikt izmaiņas KAVIS - KLIENTS modulī “Publisko 
pakalpojumu kartiņas”, pielāgojot valsts pārvaldes pakalpojuma por-
tāla www.latvija.lv prasībām, 3) veikt manuālu pakalpojumu aprakstu 
ievadi valsts pārvaldes pakalpojuma portālā www.latvija.lv . 4) Rīgas 
domes Informācijas tehnoloģiju centram (ITC) veikt izmaksu tāmes 
sagatavošanu saskaņošanai ar Rīgas domes vadību. 07.11.2019. KAVIS 
- KLIENTS izmaiņu vadības darba grupā tika izskatīta ITC sagatavotā 
izmaksu tāme un projekta iecere, un pieņemts lēmums virzīt projekta 
ieceri saskaņošanai un finansējuma piešķiršanai. RD APC 2019.gadā 
nodrošināja metodisko vadību pašvaldības pakalpojumu pārvaldības 
jomā, konsultējot pašvaldības iestāžu un struktūrvienību atbildīgās 
personas pakalpojumu aprakstu sagatavošanas un pilnveidošanas 
jomā, kā arī veica regulāras pārbaudes, izvērtējot pakalpojumu ap-
rakstus. Tika pārbaudīti 25% no kopējā pašvaldības pakalpojumu 
skaita un par konstatētajiem trūkumiem pakalpojumu pārvaldībā in-
formēti pakalpojumu turētāji.
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5. domes Informācijas tehnoloģiju centra direktora 11.10.2016. 
rīkojumu Nr.74 “Par KAVIS-KLIENTI izmaiņu vadības darba 
grupas veidošanu” izveidotajā darba grupā 15.05.2018. tika 
apstiprināts risinājums, kā nodrošināt informācijas nodoša-
nu uz valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv. 
Visi Rīgas pašvaldības pakalpojumu apraksti ir nodoti un pie-
ejami portālā www.latvija.lv . 

19.1.2. Klientu apkalpošanas tīkla pilnveidošana, 
vadoties pēc “Vienas pieturas aģentūras” 
principa

Atbildīgās iestādes 
(pakalpojumu turētāji), 

RD APC

2017. – pastāvīgi 1. 03.12.2018. stājās spēkā 24.10.2018. Rīgas pilsētas izpilddirek-
tora reglaments Nr.RD-18-3-rgi “Rīgas domes Apmeklētāju 
pieņemšanas centra reglaments”, ar kuru RD APC noteikta 
jauna funkcija – dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcija 
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un ar to saistītie uz-
devumi. Ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 09.10.2018. rīkojumu 
Nr.RD-18-628-ir “Par Rīgas pilsētas iedzīvotāju dzīvesvietas 
reģistrācijas nodaļu un Rīgas domes Apmeklētāju pieņem-
šanas centra reorganizāciju” tika noteikts apvienot līdzšinē-
jās trīs Rīgas pilsētas iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas 
nodaļas vienā nodaļā un pievienot to RD APC. Šo izmaiņu 
rezultātā klientiem ir paplašinājusies iespēja saņemt klātie-
nes pakalpojumus, kas saistīti ar dzīvesvietas deklarēšanu, 
papildus vietās (5 RD APC atrašanās vietās salīdzinoši ar 3 
adresēm iepriekš), kā arī pagarinātos darba laikos (Brīvības 
ielā 49/53 katru darba dienu no plkst.8.00 – 19.00). Padarot 
pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana” klientiem vēl pie-
ejamāku, no 01.12.2018. šo pakalpojumu sniedz visas Rīgas 
pilsētas dzimtsarakstu nodaļas (4 to atrašanās vietās).

2. RD APC turpināja sadarbību ar Rīgas pilsētas pašvaldības 
iestādēm un struktūrvienībām, paplašinot klientiem saņe-
mamo un pieprasāmo pakalpojumu loku (sniedzot 7 savus 
pakalpojumus, kā arī nodrošinot 50 citu pakalpojumu turētā-
ju pakalpojumu pieprasījumu un/vai rezultāta saņemšanu/
izsniegšanu RD APC). 

RD APC turpināja sadarbību ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm 
un struktūrvienībām, paplašinot klientiem saņemamo un pieprasāmo 
pakalpojumu loku (sniedzot 7 savus pakalpojumus, kā arī nodrošinot 
50 citu pakalpojumu turētāju pakalpojumu pieprasījumu un/vai re-
zultāta saņemšanu/izsniegšanu RD APC). 2019.gadā RD APC uzsāka 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pakalpojuma “Decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana” pieprasījuma pieņemšanu. 
12.04.2019. tika izdots Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojums Nr.RD-
19-141-ir “Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas 
konkursa izsludināšanu, konkursa nolikuma apstiprināšanu un kon-
kursa vērtēšanas komisijas izveidošanu”, ar kuru apstiprināts Rīgas 
pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa (turpmāk 
– konkurss) nolikums. RD APC nodrošināja iespēju nobalsot Rīgas pil-
sētas iedzīvotājiem par konkursam pieteiktajiem projektiem gan klā-
tienē, dažādās apkaimēs – visās RD APC teritoriālajās atrašanās vietās, 
gan elektroniski www.balso.riga.lv. 

19.1.3. Rīgas pilsētas administratīvajā teritori-
jā izvietoto afišu stabu un stendu tīklu 
sakārtošana un uzturēšana atbilstoši 
mūsdienīgas pilsētvides estētiskajām 
prasībām

Būvvalde 2017. – pastāvīgi Finansējuma iespēju robežās tiek veikta afišu stabu nomaiņa, re-
gulāra afišu stabu un stendu tīrīšana, kā arī aplīmēšana ar balto 
papīru. Pilsētvidē nomainīti un uzstādīti 5 jauni betona afišu stabi, 
25 afišu stabiem veikts kosmētiskais remonts.

Tiek veikta regulāra afišu stabu un stendu tīrīšana, kā arī aplīmēšana 
ar balto papīru. Pilsētvidē 14 afišu stabiem veikts kosmētiskais re-
monts.

19.1.4. Reklāmas objektu un vasaras kafejnīcu 
projektu saskaņošana un kontrole

Būvvalde Pastāvīgi Regulāri tiek apsekoti reklāmas objekti un vasaras kafejnīcas, lai 
konstatētu vai to izbūve un vizualizācija atbilst saskaņotajai do-
kumentācijai, kā arī vai ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas. 
Kopā apsekoti 2 496 objekti (1 935 reklāmas objekti, 561 vasaras 
kafejnīca), no tiem konstatēts 1 121 pārkāpums.

Regulāri tiek apsekoti reklāmas objekti un vasaras kafejnīcas, lai kon-
statētu vai to izbūve un vizualizācija atbilst saskaņotajai dokumentā-
cijai, kā arī vai ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas. Kopā apse-
koti 2 890 objekti (2 334 reklāmas objekti, 555 vasaras kafejnīcas), no 
tiem konstatēti 888 pārkāpumi.

U19.2. Nodrošināt efektīvu, centralizētu IKT atbalsta funkciju pašvaldībā
19.2.1. E–pakalpojumu attīstība RD ITC, struktūrvienības 2017.-2020. Veikta RD struktūrvienību pasūtīto 6 e-pakalpojumu papildināju-

mu realizācija.
Veikta RD struktūrvienību pasūtīto 6 e-pakalpojumu papildinājumu 
realizācija.

19.2.2. RDVIS sistēmu attīstība RD ITC, struktūrvienības 2017.-2020. Veikta RD struktūrvienību pasūtīto funkcionālo izmaiņu realizācija 
22 RDVIS lietojumprogrammās.

Veikta RD struktūrvienību pasūtīto funkcionālo izmaiņu realizācija 18 
RDVIS lietojumprogrammās.

19.2.3. Rīgas pašvaldības deputātu darba nodro-
šināšana

 RD ITC 2017.-2020. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

19.2.4. Datorparka atjaunošana RD ITC 2017.-2020. Veikta datorparka atjaunošana institūciju piesaistītā finansējuma 
apmērā.

Veikta datorparka atjaunošana institūciju piesaistītā finansējuma ap-
mērā.

http://www.latvija.lv
http://www.latvija.lv
http://www.balso.riga.lv
http://lv.mercell.com/32799964/rigas-domes-vienotas-informacijas-sistemas-rdvis-sastava-esosas-apakssistemas-rigas-domes-lietvedibas-informacijas-sistema-rdlis-uzturesana.aspx
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19.2.5. Mobilo darba vietu ieviešana RD ITC 2017.-2020. Notiek pakāpeniska mobilo iekārtu pieslēgšana pārvaldības risi-
nājumam.

Veikta mobilo iekārtu pārvaldības risinājuma izpēte un darbības tes-
tēšana.

19.2.6. IKT infrastruktūras rezervēšana RD ITC 2017.-2020. Veikti plānveida IKT infrastruktūras un datu rezervēšanas darbi. Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

19.2.7. Datu pārraides tīkla modernizācija RD ITC 2019.-2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Izveidoti datu pārraides tīkla maģistrālie centri, paaugstināta datu 
plūsmas caurlaidība un nodrošināta datu pārraides kanālu rezervē-
šana. Realizēti vairāki atsevišķu pašvaldības vienotā tīkla objektu mo-
dernizācijas projekti, nodrošinot optisko slēgumu, jaunu darbstaciju 
pieslēgvietu izveidi un ieviešot bezvadu piekļuves punktus.

19.2.8. Drukas iekārtu optimizācija RD ITC, struktūrvienības 2017.-2020. Drukas iekārtu pakāpeniska pievienošana pārvaldības risināju-
mam, iekārtu optimizācija un drošās drukas ieviešana.

Izstrādāti iekšējie normatīvi drukas pakalpojuma pārvaldībai. Turpinā-
ta drukas iekārtu optimizācija un drošās drukas ieviešana.

19.2.9. Administratīvo IS ieviešana izglītības ies-
tādēs

RD IKSD 2017.-2020. Sadarbībā ar RD ITC ar jaunu funkcionalitāti tiek uzlabotas IT sis-
tēmas pārvaldībai: KADRI – personāla vadība, HORIZON – finanšu 
vadība, RDLIS – lietvedība, KAVIS, DIPS – datortehnikas iegāde par 
iestādes līdzekļiem, e-paraksts – darbam ar e-dokumentiem, LĪ-
GUMI – līgumu vadība.

Vispārējās datu aizsardzības regulas izpildes nodrošināšana RD 
IKSD e-resursiem.

Turpinās skolu datoru pieslēgšanās vienotajam domēnam RI.RIGA.LV, 
aktuālas un noderīgas programmatūras ieguvei, UDV Zināšanu bāzes 
piekļuvei, IKT procesu pārzināšanai pašvaldībā. 

Kā arī sadarbībā ar RD ITC pilnveidoti e-pakalpojumi IT sistēmās: 

•	 nodrošināta funkcionalitātes papildinājumi “Brīvpusdienu un 
Pirmsskolu rindu moduļos”; 

•	 izveidota apvienoto iestājpārbaudījumu pieteikšanās vietnes;
•	 izveidota vietne pieteikšanās nometnē; 
•	 papildināts iksd.riga.lv ar NVO telpu rezervācijas kalendāru; 
•	 u.c.

RD ITC Izstrādāts interešu izglītības administrēšanas UDV modulis. Izstrādāts izglītības pakalpojumu uzskaites (IPUM) modulis.

19.2.10. Mācību procesa sistēmu nodrošināšana 
skolās

RD IKSD Pastāvīgi Sadarbībā ar RD ITC RD IKSD padotības iestādēs nodrošināta OS 
MS Office, vienota saziņa @edu.riga.lv, datorklašu pārvaldības 
programmatūras darbība.

•	 Sadarbībā ar RD ITC nodrošināta programmatūra: mācību spēles 
“Minecraft for education” licences skolām; Microsoft Office 365 
licences un arī 10 privātajām ierīcēm mājās skolēniem, skolotā-
jiem un administrācijai.

RD ITC 2017.-2020. Turpinās iegādāto mācību stundu un datorklašu vadības prog-
rammatūras licenču uzturēšana.

Turpinās iegādāto mācību stundu un datorklašu vadības programma-
tūras licenču uzturēšana.

19.2.11. Izglītības iestāžu IKT infrastruktūras uz-
labošana

RD ITC 2017. – pastāvīgi Uzlabota tīkla infrastruktūra skolās piešķirtā finansējuma apmē-
rā.

Uzlabota tīkla infrastruktūra skolās piešķirtā finansējuma apmērā.

RD IKSD 2017.-2019. •	 Sadarbībā ar RD ITC RD IKSD padotības iestādēm ir piegādāti 
1 607 datori: vispārizglītojošām skolām – 1 327 datori, 88 da-
tori – sešu interešu izglītības iestāžu datorklasēs, 180 datori 
Rīgas Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās, 12 datori ar 
specializētu programmatūru M.Muižnieces Rīgas Mākslas 
skolas datorklasei.

Ierīkots Wi-Fi un veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi sakār-
tot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildus tīkla pieslēgvie-
tas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem 7 vispārizglīto-
jošās skolās un 2 mūzikas un mākslas skolās un mazāka apjoma 
tīklošanas darbi citās 8 vispārizglītojošās skolās.

Sadarbībā ar RD ITC RD IKSD padotības iestādēm iegādāti: vispā-
rizglītojošām skolām – 624 datori, 555 skolēnu planšetdatori un 37 
skolotāju planšetdatori, 2 interaktīvās tāfeles; Bolderājas mūzikas un 
mākslas skolas datorklasei 9 datori ar specializētu programmatūru; 
16 skolu maģistrālie tīkla komutatori un 66 skolu lokālo tīkla komu-
tatori. 

Ierīkots Wi-Fi un veikti tīklu modernizācijas darbi ar mērķi sakārtot 
esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildus tīkla pieslēgvietas, kur 
tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem 7 vispārizglītojošās skolās 
un Rīgas Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās.
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19.2.12. Aprūpes darba atbalsta IS izveide RD LD, RD ITC 2017.-2020. 2018.gadā Aprūpes darba atbalsta IS uzsāka lietot pašvaldības 
SAC. Veikta regulāra sistēmas pilnveidošana un uzturēšana. Veikti 
papildinājumi lietojumprogrammas Sociālās palīdzības adminis-
trēšanas programmas sasaistei ar elektroniskā aprūpes plānoša-
nas sistēma jeb ApSis.

2019.gadā Aprūpes darba atbalsta IS uzsāka lietot stacionāro ārstnie-
cības iestāžu sociālie darbinieki, kuri sniedz sociālā darba pakalpoju-
mu Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem saskaņā ar pašvaldības 
pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu. Veikta regulāra sistēmas 
pilnveidošana un uzturēšana.

Papildināta SOPA – APSIS datu apmaiņa ar jauniem datu laukiem, 
pilnveidots sistēmu sadarbības algoritms gadījumos, ja mainās no-
dodamā vērtējuma statuss.

19.2.13. E–pakalpojumu sociālajā jomā attīstība RD LD 2016.-2018. Turpinājās klienta elektroniskās lietas ieviešana RSD. 

Turpinājās darbs pie sociālo pakalpojumu rindu administrēšanas 
elektroniskās sistēmas pilnveidošanas. 

Turpinājās darbs pie sociālo pakalpojumu administrēšanas at-
skaišu elektroniskās sistēmas pilnveidošanas un ieviešanas vai-
rākiem pakalpojumiem (piemēram, SAC). 

Uzsākts darbs pie elektroniskās veselības aprūpes pakalpojumu 
uzskaites sistēmas izstrādes un ieviešanas pašvaldības SAC.

Turpinājās darbs pie sociālo pakalpojumu rindu administrēšanas 
elektroniskās sistēmas pilnveidošanas. 

Turpinājās darbs pie sociālo pakalpojumu administrēšanas atskai-
šu elektroniskās sistēmas pilnveidošanas un ieviešanas vairākiem 
pakalpojumiem (aprūpe mājās grupu māja (dzīvoklis), krīzes centrs, 
aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums, socializācijas grupu bērniem ar 
autiskā spektra traucējumiem pakalpojums).

Ieviesta elektroniskā veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites sistē-
ma pašvaldības SAC.

19.2.14. Sociālās palīdzības un pakalpojumu lie-
tojumprogrammas pārbūve un e–vaučeru 
sistēmas izveide

RD LD 2016.-2020. Aktivitātes nav veiktas. Aktivitātes nav veiktas.

19.2.15. Rīgas pilsētas atkritumu ražotāju vadības 
sistēmas attīstība (PARIS)

RD MVD, RD ITC 2017.-2020. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Šobrīd netiek attīstīta. Ieviešot jauno sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu, visu uzskaiti veiks savācējs.

19.2.16. Lietojumprogrammas izstrāde ielu un ze-
mesgabalu apstādījumu un to kopšanas 
uzskaitei

RD MVD, RD ITC 2017.-2020. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Programma tiek izmantota un, ja nepieciešams, pilnveidota gan koku 
inventarizācijas datu uzturēšanai, gan koku kopšanas darbu plānoša-
nai un uzskaitei.

19.2.17. IS izstrāde suņu turēšanas nodevu ie-
maksu uzskaitei

RD MVD, RD ITC 2017.-2020. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Finansējuma trūkuma dēļ 2019.gadā sistēma netika izstrādāta un in-
tegrēta ar ERAF projekta ietvaros pilnveidotā e-pakalpojuma “Pašval-
dības nodevas par suņa turēšanu nomaksa” iespējām.

19.2.18. Interneta pieslēgumu attīstība Rīgas paš-
valdības kapsētās

RD MVD, RD ITC 2017.-2020. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Nodrošināti datu pārraides tīkla pieslēgumi, izmantojot 4G mobilos 
tīklus.

19.2.19. Kapa vietu uzskaites lietojumprogram-
mas attīstība

RD MVD, RD ITC 2017.-2020. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. RD MVD nomā lietotāj programmu no SIA “Cemety”, kurā izmanto kap-
sētu inventarizācijas gaitā iegūtos datus par Rīgas pilsētas pašvaldī-
bas centra kapsētām.

19.2.20. Videonovērošanas risinājuma izveide RPP, RD ITC 2017.-2020. Uzsākta RPP lokālo objektu integrācija vienotajā videonovēroša-
nas sistēmā.

Veikta videonovērošanas sistēmas regulāra uzturēšana, RD ITC 
nozīmēts kā tehnisko resursu turētājs vienotai videonovērošanas 
sistēmai.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai uzstādīta video novēro-
šanas sistēma Bolderājā. Video failu glabāšanai iegādāts video 
novērošanas sistēmas datu masīvs. 2019.gadā notiek tā darbības 
aktivizācija.

Modernizētas RPP nodaļu video novērošanas sistēmas - Spilves 
ielā 25A un Viestura prospektā 17. 

Veikta pilsētas video novērošanas sistēmas analogās sistēmas 
pāreja uz IP platformu 1.posms.

RPP Kurzemes pārvaldes servera pārcelšana no lokālā uz attālināto 
serveri. 

Vienotās videonovērošanas sistēmas (VVS) datu glabātuves risināju-
ma ieviešana atbilstoši videonovērošanas programmatūras prasībām. 

RPP nodaļu videonovērošanas sistēmu apvienošana, lai nodrošinātu 
centralizētu sistēmas uzraudzību.
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19.2.21. RDVIS UDV Pirmpirkuma reģistra inter-
feiss datu nodošanai uz VVDZ

RD ĪD 2017.-2020. 2018.gadā tika izvērtēti iespējamie risinājumi, lai pieņemtu lēmu-
mu par tālāko rīcību.

Ņemot vērā, ka 2019.gadā tika pieņemts lēmums izziņu par atteikumu 
izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības iesniegšanai VVZD 
izmantot Tiesu administrācijas izstrādāto tiešsaistes risinājumu, ar 
kuru www.zemesgramata.lv reģistrētiem lietotājiem ir iespēja elektro-
niski iesniegt dokumentus, kas nav piesaistīti konkrētam nostiprinā-
juma lūgumam, pasākums ir zaudējis savu aktualitāti. 

RD ITC Veikta risinājumu izstrāde. Tika pieņemts lēmums izmantot Valsts vienotās datorizētās zemes-
grāmatas vietni.

19.2.22. Pašvaldības ģeotelpiskās informācijas 
sistēmas (ĢIS) attīstība

RD PAD, RD struktūrvie-
nības  

 

2017. – pastāvīgi 
 
 

Pēc jaunās ĢIS “stresa testa” tika konstatēts, ka Hexagon piedāvā-
tais risinājums nespēj nodrošināt nepieciešamos ĢIS ātrdarbību 
un mūsdienīgu meklēšanas funkcionalitāti bez papildus ieguldī-
jumiem un programmēšanas. Izvērtējot provizoriskās izmaksas 
un veikto darbu kvalitāti, t.sk., darbu izpildes terminus, tika mek-
lēti citi ērti un viegli administrējami un lietojami risinājumi ĢIS 
platformai un izvēlēta ESRI programmatūra. Uzsākts darbs ESRI 
programmatūras ieviešanā un datu pārnešana uz jauno risināju-
mu - informācijas portālu “GeoRīga”. Veiktas lietotāju apmācības 
(3 dienu mācībās dažādām lietotāju kategorijām).

Slēgta publiskā www.rigis.lv mājaslapa un arī iekšējā, jo gan fiziski, 
gan morāli bija novecojušas.

Turpinājās darbs pie pašvaldības ģeotelpiskās informācijas sistēmas 
GeoRīga ieviešanas. Uz ESRI ArcGIS Enterprise bāzes izveidots Geo-
Rīga iekšējā portāla projekts, kurā sākotnēji apkopoti kadastra dati, 
adreses un ielas, sarkanās līnijas, Rīgas teritorijas plānojuma infor-
mācija, Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla informācija, kā arī dažādu ciklu 
ortofotokartes. 

Apzināta un apkopota informācija (katalogā) par citos RD nozaru de-
partamentos uzturēto ģeotelpisko informāciju un datu formātiem. 

Izstrādes procesā veikti vairāki programmatūras standarta risināju-
mu funkcionalitātes uzlabojumi – pielāgots informācijas meklēšanas 
logrīks, izveidots datu slāņu grupēšanas un metadatu uzturēšanas un 
attēlošanas risinājums. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informāci-
jas attēlošanai GeoRīga, kā arī datu apmaiņai ar sadarbības partne-
riem, izstrādāts WMS/WFS risinājums.

RD ITC 2017.-2020. Slēgts līdzšinējais ģeotelpiskās informācijas sistēmas portāls. Uz-
sākts platformas maiņas pilotprojekts.

Veikta ģeotelpiskās informācijas sistēmas platformas maiņa, uzsākta 
datu sagatavošana publicēšanai.

19.2.23. Ģeotelpiskās informācijas e-pakalpojumi 
(ārējie klienti)

RD PAD 2017. – pastāvīgi VRAA vairākkārt ir veikusi konstatēto nepilnību novēršanu un la-
bošanu. E-pakalpojuma Topogrāfiskas informācijas izsniegšana 
no topogrāfiskas informācijas datubāzes pielāgojumu izstrāde 
faktiski ir pabeigta. Lai uzsāktu lietošanu ir jānodrošina uzņē-
mumu pilnvaroto personu reģistrēšana VRAA pusē izvietotajā 
risinājumā, jo tika konstatēts, ka Latvija.lv nenodrošina iespē-
ju pilnvarošanu veikta ar e-mobile (tas tiks piesaistīts kā drošs 
elektroniskā paraksta veids tikai 2019.gadā). Tika apzināti lietotāji, 
apkopotas iesūtītās anketas un informācija nodota VRAA lietotāju 
konta/profila izveidei.

Turpinājās darbs pie e-pakalpojuma “Augstas detalizācijas topogrā-
fiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās in-
formācijas datubāzes” izstrādes. Gada pirmajos mēnešos tika veikta 
lietotāju autorizācijas un pilnvarošanas PFAS risinājuma testēšana, 
lietotāju tematisko grupu izveidošana, produkta “Topogrāfiskās in-
formācijas izsniegšana no datubāzes. Rīga. Pēcapmaksa.” izveidošana 
valsts vienotajā ģeoportālā – geolatvija.lv, kā arī klientu informēša-
na un apmācība reģistrācijai, pilnvarošanai un produkta pasūtīšanai. 
E-pakalpojums nodots lietotājiem 3.aprīlī. 

Veikti uzlabojumi un papildinājumi e- pakalpojumos Inženiertīklu 
(būvju) situācijas plāna izsniegšana, papildinot pakalpojuma saņem-
šanas mērķu klasifikatoru un precizējot informācijas izvietojumu par 
pakalpojuma saņemšanu paātrinātā kārtībā. 

Veiktas izmaiņas vairākos e-pakalpojumos (verifikācijas mehānisma) 
sertificēto personu sertifikātu numerācijas izmaiņu dēļ.

http://www.zemesgramata.lv
http://www.rigis.lv
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19.2.24. Ģeotelpiskās informācijas aprites uzla-
bošana RD (kopīga izmantošana–iekšējā 
aprite pašvaldībā un sadarbība ar valsts 
institūcijām)

RD PAD 2017. – pastāvīgi Regulāri aktualizēta serverī MAISS pieejamā ģeotelpiskā informā-
cija. Konsultēti RD struktūrvienību darbinieki par piekļuvi ģeotel-
piskajiem datiem, par programmatūru izmantošanu un datu lieto-
šanas noteikumiem.

Izsniegtas 9 ģeotelpisko datu izmantošanas licences dažādām va-
jadzībām.

Sniegtas konsultācijas RD Pilsētas attīstības departamenta un citu RD 
struktūrvienību darbiniekiem par datu sagatavošanu un uzturēšanu 
MicroStation, QGIS un ESRI ArcGIS vidē, licencēšanas nosacījumiem 
un autortiesību atsauču lietošanu grafiskajos dokumentos, kas satur 
ģeotelpisko informāciju. 

Turpināta esošās ģeotelpiskās informācijas aktualizēšana serverī 
MAISS. Informācijas kopums papildināts ar jauniem Latvijas Ģeotel-
piskās informācijas aģentūras produktiem – digitālais reljefa modelis 
*.tif datu formātā, digitālais virsmas modelis *.tif datu formātā, Valsts 
ģeodēziskā tīkla datubāze *.gdb datu formātā, kā arī visu ciklu ortofo-
tokartes *.tif datu formātā. 

Izveidots katalogs – saraksts, kurā apkopota informācija par Rīgas 
pašvaldības iestādēs uzturētajām ģeotelpisko datu kopām (78 gab.). 
Katalogā ietverta informācija par datu kopas uzturētāju, datu kopas 
nosaukums, datu formāts, kā arī kontaktinformācija.

Aktualizēti esošie metadati, kā arī sagatavoti metadati jaunām ģeotel-
pisko datu kopām, ko uztur RD Pilsētas attīstības departaments. RD 
Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā publicēti metadati par 8 
Departamenta datu kopām un 2 Rīgas pilsētas būvvaldes datu kopām. 
Uzsākta metadatu ievade un attēlošana GeoRīga portālā. 

Izsniegtas 12 licences ģeotelpisko datu izmantošanai gan juridiskām 
personām, gan studentiem diplomdarbu vai studiju darbu izstrādei.

19.2.25. Satiksmes vadības centra sistēmas attīs-
tība

RD SD 2017. 6 objektos ieviesti adaptīvie luksoforu signālplāni. Nav sniegta informācija par veiktajām aktivitātēm.

19.2.26. Tiesvedību atbalsta lietojumprogrammas 
izveide

RD Juridiskā pārvalde, 
RD ITC 

2017.-2020. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. 

RD MVD Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Nav sniegta informācija par veiktajām aktivitātēm.

19.2.27. Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) 
sasaistes ar RDVIS attīstību

Būvvalde 2017. Ir saskaņots BIS sadarbības līguma projekts, kas tika parakstīts 
24.01.2019.

2019. gada laikā izmantojot BIS funkcionalitāti ir iesniegtas un izska-
tītas aptuveni 100 būvniecības ieceres. No 01.01.2020. visas no jauna 
ierosinātas būvniecības ieceres obligāti jāiesniedz izmantojot BIS. 

RD ITC Sagatavošanas darbi funkcionālo pilnveidojumu realizēšanai. Realizēti funkcionālie pilnveidojumi būvniecības dokumentu sasais-
tes uzlabošanai starp BIS un RDVIS.

19.2.28. Rīcības un investīciju plānu aktualizēša-
nas risinājuma izveide

RD PAD sadarbībā ar 
RD ITC

2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Definētas funkcionālās prasības Rīcības un investīciju plānu aktuali-
zēšanas risinājumam, uzsākta risinājuma izstrāde.

19.2.29. Būvvaldes arhīva digitalizēšana Būvvalde 2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Ir izveidota arhīva materiālu uzskaites sistēma, kurā tiks uzskaitītas 
visas arhīvā esošās lietas un iespēju robežās nodrošināta pirmās la-
pas digitalizēšana. 

RD ITC Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Izstrādāts risinājums Būvvaldes arhīva elektroniskai lietu uzskaitei un 
arhīva lietu elektroniskai pieprasīšanai un izsniegšanai.

19.2.30. Kultūras mantojuma saglabāšanas risi-
nājuma izveide (UNESCO)

Būvvalde 2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. RD VIS lietojumprogrammā NEKIP ir izveidota UNESCO datu bāzes 
funkcionalitāte, pakāpeniski tiks veikta datu ievade.

RD ITC Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Izstrādāts risinājums pašvaldības pārziņā esošo kultūras pieminekļu 
uzskaitei.

19.2.31. Transporta būvju izmantošanas kontroles 
administrēšanas risinājuma izveide

RD SD sadarbībā ar 
RD ITC

2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Izstrādāts risinājums transporta būvju izmantošanas pārvaldībai un 
kontrolei.

19.2.32. Pasažieru komercpārvadājumu licencē-
šanas lietojumprogrammas izveide

RD SD sadarbībā ar 
RD ITC

2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Izstrādāts e-pakalpojums pasažieru komercpārvadājumu licences 
kartītes pieteikšanai un risinājums elektronisko pieteikumu apstrādei.
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19.2.33. Decentralizētās kanalizācijas administrē-
šanas risinājums

RD ITC sadarbībā ar 
RD MVD

2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Izstrādāts risinājums decentralizētās kanalizācijas sistēmas eksplua-
tācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontrolei.

19.2.34. RDVIS UDV Elektroniskie nostiprinājumu 
lūgumi Zemesgrāmatu nodaļai

RD ITC 2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Izstrādāts funkcionalitāte elektronisko nostiprinājumu lūgumu ie-
sniegšanai Zemesgrāmatu nodaļai.

RD MVD Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Pamatojoties uz Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr.66 “Par 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un 
kontroles kārtību” tika izstrādāta kanalizācijas pakalpojumu informā-
cijas sistēma KANIS, izveidotas veidlapas, lai reģistrētu asenizācijas 
pakalpojumu sniedzējus un decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašniekus. MVD decentralizētās kanalizācijas sistēmu īpašniekiem 
un asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem 2019.gadā nosūtīja vairāk 
kā 4 400 informatīvās vēstules. 2019.gadā KANIS sistēmā reģistrētas 
623 decentralizētās kanalizācijas sistēmas un 14 asenizācijas pakal-
pojumu sniedzēji.

19.2.35. Jaunas resursu vadības sistēmas (RVS) 
ieviešana

RD FD 2019.–2020. 2018. gada oktobri RD ITC ir noslēdzis līgumu ar SIA “WeAreDots” 
par resursu vadības sistēmas (ACTO ERP) papildinājumu izstrādi 
un integrāciju ar RD VIS.

Turpinās darbs pie ACTO ERP iespēju un esošo Biznesa procesu ana-
līzes un konfigurācijas, tiek sagatavota nepieciešamā informācija par 
tālākajiem darbiem pārejai uz standartizēta ERP produkta izmanto-
šanu, Sadarbībā ar citām RD struktūrvienībām tiek sniegtas intervijas 
izstrādātājiem un tiek precizētas sistēmas prasības, notiek projekta 
dokumentācijas un izstrāžu akceptēšana.

RD ITC Īstenoti RVS ieviešanas darbi saskaņā ar projekta plānu un piešķirto 
finansējumu. Ir nodrošināta grāmatvedības procesu veikšana 
tehnoloģiski modernā, pašvaldības esošajiem darba procesiem 
piemērotā un attīstībai pielāgojamā sistēmā. 

19.2.36. Identitātes pārvaldības risinājuma ievie-
šana

RD ITC 2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. RD aktīvās direktorijas lietotāja kontu un e-pastkastu veidošanas web 
servisa uzstādīšana uz jaunā Exchange servera, izmaiņu veikšana datu 
nodošanā no Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas (RD VIS) 
lietojumprogrammas KADRI un KAVIS-IKT Identitāšu pārvaldības mo-
duļa.

19.2.37. Pašvaldību klientu informācijas pārvaldī-
bas risinājums (PKIP projekts)

RD ITC 2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Noslēdzies iepirkums “PKIP projekta risinājumu izstrāde un ievieša-
na”. Ar izstrādātāju SIA “ZZ Dats” parakstīts “PKIP projekta risinājumu 
izstrāde un ieviešanas” līgums. 

Organizēts seminārs “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risi-
nājums” sadarbības partneriem un izstrādātājiem. 

Uzsākta Resursu vadības sistēmu (RVS) un Dokumentu vadības sis-
tēmu (DVS) integrācijas tehniskās specifikācijas dokumenta izstrāde. 

19.2.38. Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu 
vienotā platforma

RD Sabiedrisko attiecī-
bu nodaļa sadarbībā ar 

Valsts kanceleju

2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. RD sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve regulāri piedalījās darba 
grupas sēdēs par valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās 
platformas izstrādi.

RD ITC Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Apstiprinātas Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās plat-
formas (TVP) prasības. Saskaņota mājas lapu www.riga.lv un pasvaldi-
ba.riga.lv struktūras migrācijas plāns. 

Sagatavots un notestēts dizains, norit tā iestrāde TVP.

19.2.39. Kadastra IS datu apmaiņas risinājuma 
attīstība

RD ITC 2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Ar Valsts zemes dienestu panākta konceptuāla vienošanās par ka-
dastra datu apmaiņas pilnveidojumiem.

19.2.40. Atvieglojumu sistēma (AVIS) RD ITC sadarbībā ar 
RD SD

2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Pārstāvētas pašvaldības intereses Atvieglojumu sistēmas izveides 
darba grupās.
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19.2.41. Mākoņpakalpojuma izvērtēšana RD ITC 2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Uzsākta mākoņpakalpojumu izmantošanas izvērtēšana atsevišķu IKT 
pakalpojumu nodrošināšanā pašvaldības darbiniekiem.

19.2.42. IKT pakalpojumu pieejamības paaugsti-
nāšana

RD ITC 2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Ieviešot mūsdienīgas datu tīkla tehnoloģijas, samazināts centralizēto 
IKT resursu sasniedzamības bojājumu skaits un paplašināts datu pār-
raides joslas platums. 

Uzsākts RDVIS lietojumprogrammu universālās versiju piegāžu plat-
formas izstrādes projekts.

19.2.43. Apsardzes un durvju piekļuves kontroles 
sistēmas modernizēšana

RD ITC 2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Uzsākta apsardzes un durvju piekļuves kontroles sistēmas moderni-
zēšana Amatu ielā 4.

19.2.44. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu 
lietojumprogrammas (CSOTL) attīstība

RD SD sadarbībā ar 
RD ITC

2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Sniegts tehniskais atbalsts lietojumprogrammas pieejamībai.

19.2.45. Braukšanas maksas atvieglojumu piešķir-
šanas un kontroles risinājuma attīstība

RD SD sadarbībā ar 
RD ITC

2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Sadarbībā ar SD un SIA “Rīgas satiksme” pilnveidota braukšanas mak-
sas atlaižu piešķiršanas pamatotības kontrole.

19.2.46. Izmaksu vadības sistēmas ieviešana RD FD 2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. ARCTO ERP projekta gaitā no izpildītāja tiek saņemti Darba uzdevumi 
ar atbilstošo tēmu analīzi, konfigurāciju un biznesa procesu apraks-
tiem, notiek projekta dokumentācijas un izstrāžu akceptēšana. 

RD ITC Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Veikta sākotnējā izpēte. Aktivitātes ietvaros veicamie darbi tiks preci-
zēti 2020.gadā saistībā ar aktivitāti 19.2.35.

19.2.47. Vietnes “Iedzīvotāji Rīgas attīstībai” iz-
veide

RD ITC 2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Izstrādāta ērti lietojama vietne balso.riga.lv, kas ļauj pašvaldībai īs-
tenot līdzdalīgās budžetēšanas ieceri. Nodrošināta iespēja iedzīvotā-
jiem balsot par apkaimju izaugsmes iesniegtajiem pieteikumiem, kā 
arī iepazīties ar pārskatāmu informāciju par visiem konkursa projektu 
pieteikumiem. 

Interneta vietnes projektējumā tika iesaistīti Rīgas apkaimju pārstāvji, 
Apmeklētāju pieņemšanas centra darbinieku un Rīgas pilsētas izpild-
direktors. Pieņemts lēmums 2020. gadā attīstīt un pilnveidot funkcio-
nalitāti 2. kārtā.

19.2.48. LR Iekšlietu ministrijas Informācijas 
centra Administratīvo pārkāpumu atbal-
sta informācijas sistēma savietošana ar 
RDVIS

RD ITC 2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Pieņemts lēmums Rīgas pilsētas pašvaldībā pāriet uz Administratīvo 
pārkāpumu atbalsta informācijas sistēmas (APAS) lietošanu ar Admi-
nistratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos 01.07.2020.

19.2.49. IKT pārvaldības struktūru izveide RD ITC 2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Nav pieņemts RD vadības lēmums par IKT padomes izveidi. 

19.2.50. IKT drošības un pakalpojumu pārvaldības 
pilnveidošana

RD ITC 2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Uzsākta auditācijas un drošības risku pārvaldības rīku ieviešana.

19.2.51. IKT drošības audits RD ITC 2019.–2020. Pasākuma īstenošana paredzēta 2019.gadā. Aktivitātei netika piešķirts finansējums.
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U19.3. Pilnveidot pašvaldības organizatorisko struktūru un procesus
19.3.1. Esošās pašvaldības struktūras un to piln-

veidošanas iespēju izvērtēšana, novēršot 
funkciju dublēšanos, efektīvi izmantojot 
līdzekļus

RD iestādes 2017. Pakāpeniska procesu elektronizācija – inženieru trašu ierādes, 
ģeodēzisko izpildmērījumu iesniegšana un saskaņošana elektro-
niski, kā arī būvniecības dokumentācijas iesniegšanas un saska-
ņošanas iespēja elektroniski.

Tiek strādāts pie procesu optimizācijas un informācijas pieejamī-
bas arī citām struktūrvienībām.

Iespēju robežās notiek dokumentu elektronizācija, katru gadu saga-
tavoto un saņemto dokumentu pieaugums ir aptuveni 5% procenti, 
2020.gadā tas ir sagaidāms lielāks, sakarā ar BIS ieviešanu. Tiek strā-
dāts pie procesu optimizācijas un informācijas pieejamības arī citām 
struktūrvienībām.

RD IKSD 2017.-2019. Veikts RD IKSD darbinieku novērtējums, precizējot pienākumus. Optimizēts pārvaldības/funkciju piekritības process, un, atbilstoši pa-
šiniciatīvas kārtā veiktajam funkciju auditam un faktiskajām kompe-
tencēm, ar 2019.gada 1.jūniju izveidota RD IKSD patstāvīga struktūra 
Īpašuma nomas un norēķinu nodaļa.

RD LD 2017. 2018.gadā Aprūpes darba atbalsta IS uzsāka lietot pašvaldības 
SAC, veikta regulāra sistēmas pilnveidošana un uzturēšana. Turpi-
nājās klienta elektroniskās lietas ieviešana RSD. Turpinājās darbs 
pie sociālo pakalpojumu rindu un atskaišu administrēšanas elek-
troniskās sistēmas pilnveidošanas un ieviešanas vairākiem so-
ciālajiem pakalpojumiem (piemēram, SAC). 

Uzsākts darbs pie elektroniskās veselības aprūpes pakalpojumu 
uzskaites sistēmas izstrādes un ieviešanas pašvaldības SAC.

2019.gadā Aprūpes darba atbalsta IS uzsāka lietot stacionāro ārstnie-
cības iestāžu sociālie darbinieki, kuri sniedz sociālā darba pakalpoju-
mu Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem saskaņā ar pašvaldības 
pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu, veikta regulāra sistēmas 
pilnveidošana un uzturēšana. Turpinājās darbs pie sociālo pakal-
pojumu rindu un atskaišu administrēšanas elektroniskās sistēmas 
pilnveidošanas un ieviešanas vairākiem sociālajiem pakalpojumiem. 
Ieviesta elektroniskā veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites sistē-
ma pašvaldības SAC. Lai nodrošinātu mērķtiecīgāku, uz klientu vērstu 
apkalpošanu, izveidota Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra 
struktūrvienība darbam ar pilngadīgiem bāreņiem “Jauniešu atbalsta 
centrs”.

RD PAD 2017.-2020. RIĢIS tiek pārstrādāts uz jaunu platformu, kurā būs GeoRīga. Me-
tadati par ģeotelpisko informāciju būs pieejami GeoRīga portālā 
pie katras datu kopas, e-pakalpojumi tika pilnveidoti un izstrādāts 
arī vismaz viens jauns risinājums pakalpojuma saņemšanai.

RIĢIS tiek pārstrādāts uz jaunu platformu, kurā būs GeoRīga. Metadati 
par ģeotelpisko informāciju būs pieejami GeoRīga portālā pie katras 
datu kopas, e-pakalpojumi tika pilnveidoti un izstrādāts arī vismaz 
viens jauns risinājums pakalpojuma saņemšanai.

19.3.2. RD Pilsētas attīstības departamenta Rīcī-
bas plāna aktualizācija

RD PAD 2019.-2020. Ar RD 2017.gada 15.decembra lēmumu Nr.642. “Par aktualizētā Rī-
gas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna un In-
vestīciju plāna 2017.-2019.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajos 
dokumentos veikti grozījumi ar RD 23.05.2018. lēmumu Nr.1231.

2019.gada 18.februārī ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas lē-
mumu Nr.27 akceptēts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Rīcības un investīciju plāns 2019.-2020.gadam.

19.3.3. Pasākumu īstenošana budžeta izdevu-
mu ierobežošanai un pašvaldības veikto 
funkciju optimizēšanai

RD FD 2017.-2019. Valsts veiktās nodokļu reformu rezultātā pašvaldības budžeta 
ieņēmumu pieaugums bija ievērojami zemāks nekā iepriekšējā 
gadā, tas sasniedza 2,1% pret iepriekšējo gadu, pašvaldības bu-
džeta izdevumiem šajā periodā palielinoties par 7,8%.

Pašvaldības izdevumu pieaugumu noteica uzturēšanas izdevumu 
pieaugums par 10,1% šajā periodā.

Pārskata gadā pašvaldības budžeta ieņēmumu pieaugums – par 9,4% 
ievērojami pārsniedza pašvaldības budžeta kopējo izdevumu palieli-
nājumu – par 1,3%, kā arī uzturēšanas izdevumu pieaugumu, kas pa-
lielinājās par 3,2%.

U19.4. Nodrošināt pilsētas teritoriju racionālu un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu
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19.4.1. Pilsētas attīstības plānošanas doku-
mentos iekļauto nostādņu īstenošana 
un plānoto aktivitāšu uzraudzība un 
koordinācija

RD PAD, RD 2017.-2020. Sagatavota un ar RD 21.11.2018. lēmumu Nr.1771 apstiprināta pār-
skata “2017.gada pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.
gadam ieviešanu” gala atskaite.

Pārskats ietver četru ilgtermiņa stratēģisko mērķu un deviņ-
padsmit rīcības virzienu aprakstus, pamatojoties uz:

•	 Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto 
informāciju;

•	 veikto aptauju par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašval-
dības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem, aptaujājot 
2163 Rīgas iedzīvotāju viņu dzīves vietā;

•	 piecu nozaru ekspertu viedokļiem, kas sniedza vērtējumu par 
rīcības virzienu izpildi sociālajā, pilsētvides, pārvaldības, eko-
nomikas un nevalstisko organizāciju jomās;

•	 statistiskajiem rādītājiem no Centrālā statistikas pārvaldes, 
Lursoft u.c. datu avotiem).

Sagatavotais pārskats pieejams tīmekļa vietnē www.sus.lv.

Vienlaikus 2018.gadā tika organizēta SUS koordinatoru darba tik-
šanās, lai informētu Rīgas pilsētas pašvaldību iestāžu un struktūr-
vienību SUS koordinatorus par aktualitātēm plānošanas perioda 
attīstības plānošanas dokumentu uzraudzībā.

Ar RD 2017.gada 15.decembra lēmumu Nr.642. “Par aktualizētā Rī-
gas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna un In-
vestīciju plāna 2017.-2019.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajos 
dokumentos veikti grozījumi ar RD 23.05.2018. lēmumu Nr.1231.

2018.gada 21.novembrī RD pieņēma lēmumu par Rīgas attīstības 
programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.

2018.gadā RD PAD sadarbībā ar RD Informācijas tehnoloģiju centru 
izstrādāja Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plānu ak-
tualizācijas un uzraudzības (APS) elektroniskās sistēmas izveides 
koncepciju. Tika uzsākts arī projekta ieviešanas etaps, kas ilgs līdz 
2020.gadam, sadarbojoties RD PAD, RD Informācijas tehnoloģiju 
centram un RD Finanšu departamentam.

Pieteikts projekts “Ziemeļeiropas metropoļu stratēģiskie izaicinā-
jumi un risinājumi” un saņemts atbalsts.

Atbilstoši Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Igaunijā finansējuma 
piešķīrumam, nodrošināta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 
programmas “Valsts administrācija” projekta “Ziemeļeiropas metro-
poļu stratēģiskie izaicinājumi un risinājumi” īstenošana. 

Sagatavota un ar RD 30.10.2019. lēmumu Nr.2710 apstiprināta pārska-
ta “2018.gada pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam ievie-
šanu” gala atskaite, kas pieejama tīmekļa vietnē www.sus.lv. 

http://www.sus.lv
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19.4.2. Integrētu teritoriālo investīciju projektu 
iesniegumu atlases nodrošināšana

RD PAD 2017.-2020. Pamatojoties uz 13.11.2015. starp LR FM un Rīgas pilsētas pašval-
dību noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.RD-15-679-lī par ITI projektu 
iesniegumu atlases nodrošināšanu, Rīgas pilsētas pašvaldība no-
drošina Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju 
projektu iesniegumu atlasi. Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja 
01.02.2016. rīkojumam Nr.19-r “Par 13.11.2015. deleģēšanas līgumā 
Nr.RD-15-679-lī noteikto saistību izpildi atbildīgās struktūrvienības 
norīkošanu”, RD PAD kā atbildīgā Rīgas pilsētas pašvaldības struk-
tūrvienība nodrošinājusi:

•	 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vidi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Rīgas 
pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases ietvaros vēr-
tēšanas komisijas sēžu organizēšanu, kā rezultātā tika:

-	 12.01.2018. sniegts atzinums par lēmumā Nr.RD-17-2777-nd, 
ar kuru projekta iesniegums “Rīgas Franču liceja Krišjāņa 
Valdemāra ielā 48, Rīgā, ēkas renovācija, nodrošinot ergo-
nomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informā-
cijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu” 
apstiprināts ar nosacījumu, ietverto nosacījumu izpildi;

-	 21.12.2018. pieņemts lēmums par projekta iesnieguma 
Nr.8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, 
Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mā-
cību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” apstiprināša-
nu ar nosacījumu.

•	 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. 
specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīs-
tības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas 
“Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozī-
mes attīstības centru pašvaldībās” Rīgas pilsētas pašvaldības 
projektu iesniegumu atlases ietvaros vērtēšanas komisijas 
sēžu organizēšanu, kā rezultātā tika:

-	 06.04.2018. pieņemts lēmums par projekta iesnieguma 
“Rīgas Centrāltirgus revitalizācija – pazemes pagrabu pār-
būve uzņēmējdarbības veicināšanai” apstiprināšanu ar 
nosacījumu;

-	 13.04.2018. pieņemts lēmums par projekta iesnieguma 
“Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” apstiprināša-
nu ar nosacījumu.

•	 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pa-
kalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas Rīgas 
pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases ietvaros vēr-
tēšanas komisijas sēžu organizēšanu, kā rezultātā 22.08.2018. 
tika pieņemts lēmums projekta iesnieguma “Rīgas Centrāltir-
gus revitalizācija – kanālmalas infrastruktūras un publiskās 
ārtelpas sakārtošana” apstiprināšanu ar nosacījumu.

Tāpat nodrošināta projekta “Tehniskā palīdzība Rīgas pilsētas 
pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu 
atlases nodrošināšanai ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas 
periodā” īstenošana, kura mērķis ir paaugstināt Rīgas pilsētas 
pašvaldības kapacitāti integrēto teritoriālo investīciju projektu 
iesniegumu kvalitatīvai un efektīvai atlases nodrošināšanai ES 
fondu plānošanas periodā.

Pamatojoties uz 13.11.2015. starp LR FM un Rīgas pilsētas pašvaldību 
noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.RD-15-679-lī par ITI projektu iesnie-
gumu atlases nodrošināšanu, Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina 
Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu 
iesniegumu atlasi.

•	 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā 
atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 
pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Rīgas pilsētas pašval-
dības projektu iesniegumu atlases ietvaros projektu iesniegumu 
vērtēšanu un vērtēšanas komisijas sēžu organizēšanu;

•	 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifis-
kā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības program-
mām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi 
degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības 
centru pašvaldībās” Rīgas pilsētas pašvaldības projektu iesniegu-
mu atlases ietvaros projektu iesniegumu vērtēšanu un vērtēšanas 
komisijas sēžu organizēšanu;

•	 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” tre-
šās projektu iesniegumu atlases kārtas Rīgas pilsētas pašvaldības 
projektu iesniegumu atlases ietvaros projektu iesniegumu vērtēša-
nu un vērtēšanas komisijas sēžu organizēšanu.
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19.4.3. Tematiskais plānojums “Rīgas vēsturiskā 
centra un tā aizsardzības zonas publisko 
ārtelpu plāns”

RD PAD 2017.-2019. Sabiedrības iesaistes pasākumi Rīgas vēsturiskā centra plānoša-
nas procesā:

•	 izdevuma Rīgas vēsturiskais centrs – UNESCO Pasaules man-
tojuma vieta prezentācija un sabiedrības informēšanas pasā-
kums par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa 
uzsākšanu.

•	 sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi par Rīgas 
vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšanu (Rīgas 
Ziemeļu un Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, RTU Arhitektūras 
fakultātē).

•	 sabiedrības iesaistīšanās pasākums “Apkaimju gida” un tam 
sekojošas tematiskas diskusijas formātā par “Lielo kapu” kul-
tūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un teritorijas attīstību pil-
sētvides kontekstā, kā arī jaunas tramvaju infrastruktūras izbū-
ve pieguļošajā teritorijā.

•	 sabiedrības iesaistīšanās pasākums – tematiska diskusija par 
to, kā veidot dzīvi un vidi pilsētas centrā patīkamāku un ērtāku, 
pievēršoties centra apkaimēm un mazākām to daļām, jeb tuvie-
nēm un pilsētvides kvalitātei.

Interaktīvas platformas izstrāde – “Lietotne priekšlikumu iesniegšanai 
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas attīstības 
plānošanai“ – jāpapildina ar iespēju norādīt e-pastu, lai varētu kon-
taktēties ar iesniedzēju.

Rīgas vēsturiskā centra (turpmāk – RVC) un tā aizsardzības zonas Pub-
liskās ārtelpas tematiskā plānojuma (turpmāk – TmP) izstrādes darba 
uzdevumā, kas tiks apstiprināts ar Rīgas domes lēmumu, paredzēts, ka 
TmP sastāvā SIA “Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS uzsāka izstrādāt 
projektu “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas publiskās 
ārtelpas vadlīniju vispārīgās daļas un vadlīniju grafiskā dizaina izstrā-
de”:

1. Vispārīgā daļa paredzēta visu TmP risināmo jautājumu bloku pa-
matnostādņu, kopējās terminoloģijas, vispārīgo risinājumu un īste-
nošanas nosacījumu izstrādei, ņemot vērā, ka atsevišķu jautājumu 
detalizētu izstrādi paredzēts turpināt, plānojot attiecīgus izdevu-
mus 2019.gada budžetā; 

2. Atsevišķa vadlīniju sadaļa paredzēta publiskās ārtelpas objektu un 
inženierkomunikāciju koordinētas attīstības modeļa izveidei sadar-
bībā ar atbildīgajām institūcijām, tajā skaitā Inženierkomunikāciju 
turētāju sadarbības padomi un atsevišķiem tās dalībniekiem. 

3. Plānots izstrādāt arī grafisko dizainu turpmāk plānotajam uzdevu-
mam, lai nodrošinātu izstrādāto vadlīniju grafiskos paskaidrojumus 
un plašu izmantošanu dažādas sagatavotības lietotājiem draudzīgā 
formā.

19.4.4. Tematiskais plānojums “Rīgas vēsturiskā 
centra un tā aizsardzības zonas mājokļu 
attīstības plāns”

RD PAD 2017.-2019. Skat.aktivitātē 19.4.3. sniegto skaidrojumu. Interaktīvas platformas izstrāde – “Lietotne priekšlikumu iesniegšanai 
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas attīstības 
plānošanai“ – jāpapildina ar iespēju norādīt e-pastu, lai varētu kon-
taktēties ar iesniedzēju.

19.4.5. Tematiskais plānojums “Rīgas vēsturiskā 
centra un tā aizsardzības zonas kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšanas un 
attīstības plāns”

RD PAD 2017. Skat.aktivitātē 19.4.3. sniegto skaidrojumu. Interaktīvas platformas izstrāde – “Lietotne priekšlikumu iesniegšanai 
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas attīstības 
plānošanai“ – jāpapildina ar iespēju norādīt e-pastu, lai varētu kon-
taktēties ar iesniedzēju.
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19.4.6. Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.ga-
dam izstrāde

RD PAD 2017.-2018. Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādes iet-
varos paveiktais:

•	 notika RTP 2030 redakcijas publiskā apspriešana vienlaicīgi ar 
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata pro-
jekta sabiedrisko apspriešanu no 09.01.2018. līdz 08.02.2018.;

•	 RTP 2030 redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto in-
stitūciju atzinumu un priekšlikumu izvērtēšanas ietvaros:

-	 12 tikšanās ar apkaimju biedrību pārstāvjiem, vides un ne-
valstiskajām organizācijām;

-	 15 darba grupas ar Rīgas domes struktūrvienību un valsts 
institūciju pārstāvjiem;

-	 sagatavots izvērtējums ar 2000 iedzīvotāju priekšliku-
miem, no kuriem: 593 priekšlikumi ņemti vērā RTP 2030 
pilnveidotajā redakcijā, 453 – nav ņemti vērā, 334 – daļēji 
ņemti vērā, 519 - neattiecās uz RTP 2030 un 100 viedokļi 
pieņemti zināšanai, jo tie neietvēra konkrētus priekšliku-
mus;

-	 sniegtas atbildes priekšlikumu iesniedzējiem;
-	 izvērtēti 51 institūcijas atzinumā ietvertie iebildumi un 

ieteikumi;
-	 sagatavota RTP 2030 pilnveidotā redakcija un iesniegta 

izskatīšanai RD PAK;
-	 dalība sanāksmēs ar LR VARAM pārstāvjiem, LLPA un LR SM 

pārstāvjiem par grozījumiem Zemes pārvaldības likumā un 
Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumos Nr.628 “Noteiku-
mi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas doku-
mentiem”;

-	 26.03.2018. organizēta sanāksme par RTP 2030 redakcijas 
publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem un apkopota-
jiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem;

-	 29.05.2018. organizēta Domnīca par RTP 2030 teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumu risinājumiem.

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādes ietvaros 
paveiktais: 

No 13.03.2019. līdz 10.04.2019. notika teritorijas plānojuma pilnveidotās 
redakcijas publiskā apspriešana, kuras ietvaros saņemti 875 iesnie-
gumi no iedzīvotājiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem, apkaimju 
biedrībām, vides un kultūras mantojuma organizācijām un profe-
sionālajām organizācijām. Iesniegumos ietverti ap 1200 priekšlikumu, 
no kuriem 13 priekšlikumi ir ņemti vērā, precizējot teritorijas plānoju-
ma pilnveidoto redakciju. Uz visiem iesniegumiem sniegtas atbildes, 
sniedzot skaidrojumu par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu. 

Par teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju saņemti 43 institūciju 
atzinumi. Ņemti vērā 50 tajos iekļautie institūciju priekšlikumi. 

25.10.2019. Rīgas teritorijas plānojuma redakcija iesniegta Rīgas domē 
lēmuma pieņemšanai atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteiku-
mu “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas doku-
mentiem” 88. punktam.

19.4.7. Teritorijas plānojumu īstenošanas uzrau-
dzība (monitorings)

RD PAD 2017. – pastāvīgi Skat. aktivitatē 19.4.6. sniegto skaidrojumu. Skat. aktivitatē 19.4.6. sniegto skaidrojumu.

19.4.8. Veikt patvaļīgās būvniecības ierobežoša-
nu bērnudārzos, autogāzes uzpildes sta-
cijās, autostāvvietās, reklāmas objektos, 
sarkano līniju robežās un tauvas joslās

Būvvalde 2017. – pastāvīgi Demontēta līdz pamatiem patvaļīgi pārbūvēta un bīstama divstā-
vu privātmāja Ormaņu ielā 41, Rīgā, šāda apmēra piespiedu izpil-
des pasākumus Būvvaldei īstenojot pirmo reizi.

Būvvalde turpina piemērot aizvietotāja izpildes autogāzes uzpil-
des stacijās, autostāvvietās, nodrošinot informācijas pieejamību 
Būvvaldes ārējā tīmekļa vietnē www.rpbv.lv.

Būvvalde apkopo informāciju par bīstamajām ēkām un nodroši-
na informācijas publicēšanu Būvvaldes ārējā tīmekļa vietnē www.
rpbv.lv.

Būvvalde turpina izmantot bezpilota lidaparātu, lai apsekotu pla-
šākas teritorijas un vizuāli identificētu iespējamos pārkāpumus 
būvniecībā, nosūtot speciālistus apsekot konkrētās teritorijas. 

Būvvalde turpina izmantot bezpilota lidaparātu, lai apsekotu plašākas 
teritorijas un vizuāli identificētu iespējamos pārkāpumus būvniecībā, 
nosūtot speciālistus apsekot konkrētās teritorijas. 

http://www.rpbv.lv
http://www.rpbv.lv
http://www.rpbv.lv
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19.4.9. Ieņēmumu daļas izpildes un stingras bu-
džeta izdevumu daļas kontroles nodro-
šināšana, sekmējot sabalansēta budžeta 
izpildi pārskata gadā

RD FD Pašvaldības 
budžeta pārvalde

2017.-2019. Sekmīgi īstenojot budžeta ieņēmumu daļas izpildi un nodroši-
not budžeta izpildes operatīvo kontroli, Rīgas pilsētas pašvaldī-
bas 2018.gada faktiskais budžeta deficīts (EUR 35,2 milj.) bija par 
EUR 64,2 milj. mazāks nekā plānotais.

Sekmīgas budžeta ieņēmumu daļas izpildes rezultātā, kas pārsniedza 
plānoto par 5%, kā arī nodrošinot budžeta izpildes operatīvo kontroli, 
Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta izpildē tika panākts pār-
palikums EUR 39,6 mlj. apmērā.

19.4.10. Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas 
adrešu sakārtošanas projekts

Būvvalde 2017.-2020. Sakārtotas adreses Avotu, Grīziņkalna, Zolitūdes un Maskavas 
forštates apkaimēs.

Sakārtotas adreses Dārziņu, Ķengaraga, Rumbulas un Šķirotavas ap-
kaimēs. 

U19.5. Sniegt korektu, pārskatāmu un aktuālu informāciju par pašvaldību un katru tās institūciju
19.5.1. Rīgas pilsētas pašvaldības publiskā pār-

skata sagatavošana
RD FD 2017.-2019. Sagatavots un RD apstiprināts Pašvaldības publiskais pārskats par 

2017.gadu, pārskats publicēts RD tīmekļa vietnē latviešu un angļu 
valodās.

Sagatavots un RD apstiprināts Pašvaldības publiskais pārskats par 
2018.gadu, pārskats publicēts RD tīmekļa vietnē latviešu un angļu va-
lodās.

19.5.2. Regulāra sabiedrības informēšana par 
pašvaldības finanšu un budžeta aktuali-
tātēm, kā arī atbildes uz sabiedrību inte-
resējošiem jautājumiem

RD FD 2017.-2019. Pašvaldības Publiskā pārskata sagatavošana, sabiedrības regulāra 
informēšana par pašvaldības finanšu un ekonomiskajām aktuali-
tātēm sadarbībā ar RD SAN, kā arī atbilžu sniegšana uz iedzīvotāju 
vēstulēm.

Pašvaldības Publiskā pārskata sagatavošana, sabiedrības regulāra in-
formēšana par pašvaldības finanšu un ekonomiskajām aktualitātēm 
sadarbībā ar RD SAN, kā arī atbilžu sniegšana uz iedzīvotāju vēstulēm.

RD SAN Saskaņā ar RD SAN tiešajām funkcijām gatavotas preses relī-
zes, organizētas preses konferences, tikšanās un intervijas ar 
RD amatpersonām. Pausts RD oficiālais viedoklis. Pēc žurnālistu 
pieprasījumiem gatavoti dažādi informatīvie materiāli. Darbojas 
un tiek pilnveidoti Rīgas pilsētas pašvaldības portāli www.riga.lv 
un https://pasvaldiba.riga.lv/, kuros informācija tiek aktualizēta 
vairākas reizes dienā. Turpināta aktīva komunicēšana ar iedzīvo-
tājiem un žurnālistiem sociālajos tīklos www.twitter.com un www.
facebook.com, izplatot informāciju, atbildot uz jautājumiem un 
ierosinājumiem.

Saskaņā ar RD SAN tiešajām funkcijām gatavotas preses relīzes, or-
ganizētas preses konferences, tikšanās un intervijas ar RD amatper-
sonām. Pausts RD oficiālais viedoklis. Pēc žurnālistu pieprasījumiem 
gatavoti dažādi informatīvie materiāli. Darbojas un tiek pilnveidoti 
Rīgas pilsētas pašvaldības portāli www.riga.lv un https://pasvaldiba.
riga.lv/, kuros informācija tiek aktualizēta vairākas reizes dienā. Turpi-
nāta aktīva komunicēšana ar iedzīvotājiem un žurnālistiem sociālajos 
tīklos www.twitter.com un www.facebook.com, izplatot informāciju, at-
bildot uz jautājumiem un ierosinājumiem.

U19.6. Nodrošināt pašvaldības finanšu caurskatāmību un izskaidrošanu sabiedrībai
19.6.1. Sadarbība ar starptautiskajām kredītreitinga 

aģentūrām
RD FD Resursu pārvalde 2017.-2019. RD  FD turpina sadarbību ar kredītreitinga aģentūrām “Stan-

dard & Poor’s” un “Moody’s Investors Service”, aģentūras tiek re-
gulāri nodrošinātas ar aktuālo finanšu un ekonomisko informāciju 
par Rīgas pilsētas pašvaldību, tiek organizētas aģentūru pārstāvju 
vizītes Rīgā, to tikšanās ar pašvaldības vadību un speciālistiem.

RD FD sekmīgi turpina sadarbību ar kredītreitinga aģentūrām “Stan-
dard & Poor’s” un “Moody’s Investors Service”, nodrošinot aģentūras 
ar aktuālo finanšu un ekonomisko informāciju par Rīgas pilsētas paš-
valdību, kā arī organizējot aģentūru pārstāvju vizītes Rīgā.

U19.7. Nodrošināt regulāru dialogu ar sabiedrību un sekmēt sabiedrības līdzdalību pašvaldības darbībā (t.sk. lēmumu pieņemšanā un īstenošanā)
19.7.1. Informatīvie un izglītojošie pasākumi/

projekti par līdzdalības iespējām paš-
valdības darbībā un par pienākumiem 
attiecībā pret dažādām pašvaldības ie-
dzīvotāju grupām

RD IKSD Pastāvīgi 2018. gadā tika īstenoti 3 apkaimju iedzīvotāju forumi, iedzīvotā-
ju līdzdalības un iesaistes veicināšanai. 8. novembrī sadarbībā 
ar Rīgas skolēnu domi tika organizēts forums “Jaunieši apkaimes 
izaugsmei” ar Zolitūdes, Imantas un Iļģuciema skolu jauniešiem, 
NVO un iedzīvotājiem. Forumā piedalījās 80 dalībnieki. 

12. decembrī tika organizēts forums “Iedzīvotāji pilsētas izaugs-
mei”, pulcējot 62 dalībniekus. Savukārt 19. decembrī tika organi-
zēts forums “NVO pilsētas izaugsmei”, pulcējot ap 30 aktīvo NVO 
pārstāvjus. 

2018. gadā projektu konkurss “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un 
piederības veicināšanai” tika organizēti 3 konkursa uzsaukumi, 
rezultātā piešķirot finansējumu 21 projektam.

2019. gadā norisinājās 6 (2 Centrā, Zasulaukā, Imantā, Maskavas forš-
tatē un Kundziņsalā) apkaimju iedzīvotāju forumi, lai veicinātu iedzī-
votāju tiešu iesaisti un līdzdalību. 31.oktobrī RD IKSD sadarbībā ar 
RD PAD un Rīgas Skolēnu domi organizēja forums “Jauniešu pilsēt-
plānošanas forums “Runātrīga””. Savukārt 4. decembrī tika organizēta 
diskusija “Līdzdalība ir māksla”, veicinot pašvaldības, NVO un iedzīvo-
tāju iesaisti līdzdalīgās budžetēšanas jautājumos, kā arī diskusija par 
apkaimju iniciatīvu konkursa turpmāko attīstību un nepieciešamajām 
izmaiņām, lai paaugstinātu pieteicēju iesaisti konkursa aktivitātēs.

19.7.2. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas ak-
tivitāšu/projektu atbalsts, kuros iesaistās 
dažādas sabiedrības grupas

RD IKSD Pastāvīgi Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā biedrību, 
nodibinājumu un reliģisku organizāciju atbalstam un RD padotībā 
esošo iestāžu sabiedrības integrācijas projektu finansiāla atbalsta 
saņemšanai pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības 
attīstības jomā – pavisam kopā atbalstīti 9 projekti.

Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā biedrību, no-
dibinājumu un reliģisku organizāciju atbalstam un RD padotībā esošo 
iestāžu sabiedrības integrācijas projektu finansiāla atbalsta saņemša-
nai pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā 
kopā atbalstīti 9 projekti.

http://www.riga.lv
https://pasvaldiba.riga.lv/
http://www.twitter.com
http://www.facebook.com
http://www.facebook.com
http://www.riga.lv
https://pasvaldiba.riga.lv/
https://pasvaldiba.riga.lv/
http://www.twitter.com
http://www.facebook.com
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19.7.3. Pašvaldības sadarbības memorands ar 
NVO, kā arī RD izveidotās konsultatīvās 
padomes, darba grupas un publiskās ap-
spriešanas

RD (pašvaldības iestā-
des, struktūrvienības), 

RD IKSD

Pastāvīgi 2018. gadā notika 2 Konsultatīvās padomes klātienes tikšanās, 
kuru laikā tika izskatīti aktuālie jautājumi sabiedrības integrācijas 
jomā un plānota konsultatīvās padomes turpmākā iesaiste plāno-
šanas dokumentu sagatavošanā 2019.-2024. gadam.

2019.gadā notika 2 konsultatīvā padomes sēdes, apspriežot NVO Rīgas 
pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2019.-2024.gadam un 
Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu īstenošanas 
rīcības plāna 2019.-2021.gadam projektus.

19.7.4. Regulāra iedzīvotāju aptauja
RD IKSD 2020. Nākamā iedzīvotāju aptauja sabiedrības integrācijas jomā tiek 

plānota 2020.gadā.
Nākamā iedzīvotāju aptauja sabiedrības integrācijas jomā plānota 
2021.gadā, tad tuvosies noslēgumam rīcības plāna 2019.-2021.gadam 
īstenošana.

U19.8. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un apkaimju iedzīvotāju teritoriālajām organizācijām
19.8.1. Pašvaldības un NVO sadarbības memo-

randa ietvaros – sabiedrības iesaistes un 
aktīvas līdzdalības pašvaldības lēmumu 
pieņemšanā un īstenošanā nodrošinā-
šana, attīstot pastāvīgu partnerību starp 
pašvaldību un NVO

RD PAD, RD IKSD Pastāvīgi 2018.gadā RD un NVO sadarbības memorandam pievienojās vēl 6 
organizācijas.

2018.gadā projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un 
piederības veicināšanai” ietvaros īstenoti 3 uzsaukumi, atbalstot 
un piešķirot finansējumu 21 projektam.

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas tematisko plāno-
jumu izstrādes ietvaros notikušas vairākas tikšanās ar interesentu 
grupām:

•	 diskusija par “Lielo kapu” saglabāšanu un attīstību pilsētvides 
kontekstā un jaunas tramvaja infrastruktūras izbūvi pieguļoša-
jā teritorijā;

•	 diskusija par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
mājokļu attīstības tematiskā plānojuma izstrādi;

•	 diskusija par vides pieejamības risinājumiem publiskā ārtelpā 
un to ieviešanu Vecrīgā.

2019. gadā Rīgas domes un NVO sadarbības memorandam pievieno-
jās 4 organizācijas. 2019. gadā projektu konkursa “Apkaimju iniciatīvas 
līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros organizēti 3 uzsauku-
mi, kopā piešķirot finansējumu 26 projektiem. 

19.8.2. Apkaimju identitātes un to iedzīvotāju 
piederības izjūtas savai apkaimei stipri-
nāšana

RD PAD 2017.-2020. Dalība URBACT projekta “CHANGE! Pārmaiņas! – Publisko pakal-
pojumu sociālais dizains” projekta partneru sanāksmē un piere-
dzes apmaiņas vizītes aktivitātēs, Dun Laoghaire (Dublina), Īrijā. 
Sanāksmē tika prezentētas publisko pakalpojumu loma sadarbībā 
ar apkaimēm, speciāli Dun Laoghaire izstrādātajām atbalsta prog-
rammām, kā arī norisinājās studiju tūrēs apmeklējot vairākas Dun 
Laoghaire apkaimes. Notika tikšanās ar Dun Laoghaire pilsētas 
mēru kā arī citiem pašvaldības speciālistiem, kas nodarbojas ar 
kopienu attīstību un sociālā atbalsta darbu. 

Noslēdzoties “CHANGE” projektam tika izveidots rīcības plāns. Plā-
na rīcības definētas, par pamatu ņemot galveno URBACT projekta 
“CHANGE!” Rīgas plānošanas reģionā integrētās darbības mērķi: 
“RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA KOPIENU JUMTA ORGANIZĀCIJAS IZ-
VEIDE”.

2018.gadā RD PAD pārstāvji ņēma dalību šādos pasākumos: 7.ok-
tobrī Strazdumuižas klubā notika sarunu forums par Juglas at-
tīstību, dalība 8. novembrī rīkotajā jauniešu apkaimju forumā 
“Jaunieši apkaimes izaugsmei ”Imantas, Zolitūdes un Iļģuciema 
apkaimēm, kā arī 21. novembrī notika saruna ar Torņakalna attīstī-
bas biedrību par apkaimei būtiskiem jautājumiem. 

RD PAD pārstāvis piedalījās arī RD IKSD vadītajā “Apkaimju inicia-
tīvu konkursa” projektu vērtēšanā.

RD PAD speciālisti piedalījušies RD IKSD rīkotajā Sabiedrības in-
tegrācijas programmas projektu konkursa “Apkaimju forumi” 
vērtēšanā, Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma 
konkursa komisijā, projektu konkursa “Apkaimju iniciatīvas līdz-
dalības un piederības veicināšanai” vērtēšanas komisijā, kā arī 
piedalījās forumā “Jaunieši apkaimes izaugsmei”.

RD PAD pārstāvis piedalījās RD IKSD vadītajā “Apkaimju iniciatīvu kon-
kursa” projektu vērtēšanā.
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19.8.3. Apkaimju iedzīvotāju talku, akciju, ielu 
svētku un citu pasākumu, kuri vērsti uz 
iedzīvotāju līdzdalību apkaimes attīstībā 
un iekļaušanos apkaimes kopienā, orga-
nizēšana

AI 2017. – pastāvīgi 1. Projekts “NVO diena Izpilddirekcijā” 9x gadā.
2. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi un Lā-

čplēša dienas pasākumi Šķirotavā 25.martā, 14.jūnijā, 11.no-
vembrī 3x gadā.

3. Olimpiskās dienas pasākums Miera dārzā.
4. Jāņu ielīgošanas pasākums Mazjumpravas muižā.
5. Pasākumu cikls “Es izzinu Rīgu” Maskavas forštatē un Grī-

ziņkalnā 3x gadā.
6. Foto izstādes “ielas anatomija. Maskavas iela” atklāšana un 

eksponēšana Mazā Kalna ielas skvērā un Spīķeru kvartālā 
2x gadā.

7. Sadarbības pasākumi kultūrtelpā “Strops”.
8. Dzejas izrāde “Manas Rīgas dzejnieki”.
9. Latvijas sieviešu invalīdu asociacijas “Aspazija” radošā 

diena, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” radošā diena, 
izglītojošās spēles “Es izzinu Ķengaragu”, ekskursijas “Iepa-
zīsti Mazjumpravas muižas vēsturi” Mazjumpravas muižā 8x 
gadā, Kalna ielas skvērā un Spīķeru kvartālā 2x gadā.

10. Pasākums no cikla “Rīga lepojas” – Stāsts par Rīgas skur-
steņslauķiem.

11. Sporta laukuma atklāšana Dārziņu apkaimē sadarbībā ar 
Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrību.

12. Izglītības iestāžu vizuālās mākslas darbu izstādes 5x gadā.
13. Skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma kon-

kurss “Ziemassvētki 2018”.
14. Konkurss Dārziņu apkaimē “Dārziņu apkaimes sakoptākais 

dārzs un tam piegulošā teritorija”, kurā piedalījās 22 īpaš-
nieki.

15. Aktīvais nodarbinātības pasākums “Algoti pagaidu sabied-
riskie darbi” (ID PVS 3567).

1. Sadarbībā ar Latgales priekšpilsētas politiski represēto biedrību 
nodrošināti komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi 
un Lāčplēša dienas pasākumi Šķirotavā 25. martā, 14.jūnijā un 
11.novembrī.

2. No jūnija līdz decembrim nodrošināti pasākumi Mazjumpravas 
muižas dzirnavu ēkā un Mazjumpravas muižas teritorijā:
2.1. Lekciju cikli par J.H.Baumani un Latvijas mākslu.

2.2. Pasākumi ģimenēm “Brīvdiena Mazjumpravas muižā”.

2.3. Kamerizrādes un koncerti.

2.4. Orientēšanās spēles.

2.5. Tikšanās ar ornitologiem.

3. Sadarbībā ar Latgales priekšpilsētas attīstības biedrību rīkots 
iedzīvotāju mazais vides forums.

4. rīkotas mākslinieku un Latgales priekšpilsētas interešu izglītības 
un citu izglītības iestāžu skolēnu darbu izstādes Daugavpils ielā 
31.

5. 2019.gada februārī rīkots noslēguma pasākums Skatlogu, ēku 
fasāžu un priekšlaukumu konkursa “Ziemassvētki 2018” laureā-
tiem.

ZI Nodrošināta Lielās talkas norise Ziemeļu rajona un Vidzemes 
priekšpilsētas teritorijās 64 vietās un izvesti atkritumi 700 m³, 
organizētas 12 lapu savākšanas vietas un lapu izvešana 1028 m³. 

Finansiāli atbalstīta Zinību dienas un Ziemassvētku pasākumu rī-
košana Mangaļsalā (U17.5).

un Neredzīgo ciemata svētki Strazdumuižā.

Nodrošināta Lielās talkas norise Ziemeļu rajona un Vidzemes priekš-
pilsētas teritorijās 85 vietās un izvesti atkritumi 800 m³, organizētas 10 
lapu savākšanas vietas un lapu izvešana 1 020m³. Finansiāli atbalstīta 
Ziemassvētku pasākumu rīkošana Mangaļsalā (U17.5). 

Organizētas Kaimiņu dienas Vecmīlgrāvī. 

Organizēts Miķeļdienu pasākums Viesturdārzā. 

Atbalstīta Čiekurkalna apkaimes biedrības ierosinātās Ziemassvētku 
egles uzstādīšana.

PI Lielās Talkas pasākumu koordinēšana un organizēšana.

Vakarbuļļu peldvietas Zilā karoga vides aktivitātes ietvaros – plud-
males teritorijas sakopšanas talka, piedaloties Rīgas 33.vidussko-
las audzēkņiem un pedagogiem.

Lielās Talkas pasākumu koordinēšana un organizēšana.

Vakarbuļļu peldvietas Zilā karoga vides aktivitātes ietvaros – pludma-
les teritorijas sakopšanas talka, piedaloties Rīgas 33.vidusskolas au-
dzēkņiem un pedagogiem.

U19.9. Nodrošināt regulāru sadarbību ar valsts institūcijām un citām pašvaldībām
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19.9.1. Sadarbība ar Rīgas plānošanas reģionu 
un Rīgas aglomerācijā esošajām pašval-
dībām un pašvaldību organizācijām (Lat-
vijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija u.c.)

RD PAD  
 

2017.-2020. RD PAD līdzdalība RPR kā partnerim pieteikt pārstāvniecību 
ESPON programmas atbalstam pētījuma Economic Sprawl veikša-
nai. Projekts akceptēts.

Dalība LLPA un LPS organizētajos semināros (klātienē vai attālinā-
ti) kā arī iesūtīto dokumentu izskatīšana un komentēšana.

Dalība LPS un LLPA organizētajās sanāksmēs.

RD PAD nodrošina projekta “Kohēzijas politikas nozīme un nākotnes 
perspektīvas metropoļu teritoriju un pilsētu stratēģiskajā plānošanā 
(METRO)” īstenošanu, kura mērķis ir veikt salīdzinošo pētījumu ESPON 
2020 programmas ietvaros, lai nostiprinātu zināšanas par metropoļu 
teritoriju un pilsētu stratēģisko plānošanu Kohēzijas politikas kon-
tekstā un izstrādātu vadlīnijas sociālekonomiskās un integrētās te-
ritoriālās attīstības mērķu sasniegšanai. Papildus projekta ietvaros 
paredzēts aktualizēt Rīgas metropoles areāla jautājumu, stiprinot 
Rīgas domes un Pierīgas pašvaldību apvienības noslēgtā sadarbības 
memoranda par Rīgas metropoles areāla sadarbības veicināšanu ie-
tvaros iesākto Rīgas pilsētas, Pierīgas pašvaldību un Rīgas plānošanas 
reģiona partnerību. 

Aktīva sadarbība ar Rīgas plānošanas reģionu funkcionālā areāla jau-
tājuma un Rīgas reģiona pašvaldību sadarbības projektu nākamajā 
plānošanas periodā kontekstā notiek arī projekta “Resursu efektīvas 
pilsētvides politikas veidošana (EURE)” ietvaros. 

Vienlaikus nodrošināta dalība LLPA un LPS organizētajos semināros/
sanāksmēs, kā arī iesūtīto dokumentu izskatīšana un komentēšana.

RD LD Darbība notika. Darbība notika.

19.9.2. Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja da-
lība ES Reģionu komitejas locekļu dele-
gācijā kopā ar 3 novadu pašvaldību pār-
stāvjiem, 2 republikas pilsētu pašvaldību 
pārstāvjiem un Latvijas Pašvaldību savie-
nības priekšsēdētāju

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība ES Reģio-
nu komitejas locekļu delegācijā.

Sadarbībā ar ES Reģionu komiteju nodrošināti divi nozīmīgi pa-
sākumi Rīgā:

•	 ES Reģionu komitejas Eiropas Liberāļu un demokrātu apvie-
nības (ALDE) grupas izbraukuma seminārs par ES drošības 
un ES ārējās robežas stiprināšanas jautājumiem Rīgā 22.04.-
23.04.2018.;

•	 iesaistīto pušu dialogs “Eiropas Savienība investē mūsu dro-
šībā” par Latvijas iespējām piedalīties Eiropas Aizsardzības 
fonda atbalstīto projektu ieviešanā Rīgā 07.03.2018. Pasākums 
noorganizēts sadarbībā ar ES Reģionu komiteju un Latvijas 
Drošības un aizsardzības industriju federāciju.

Nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalība ES Reģionu 
komitejā.
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19.9.3. Sadarbība ar LR ĀM un citām valsts pār-
valdes iestādēm, EK pārstāvniecību Latvi-
jā un dažādām ārvalstu vēstniecībām LR 
un LR vēstniecībām ārvalstīs

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Nodrošināta informācijas apmaiņa, dalība starptautisku pasāku-
mu rīkošanai izveidotajās darba grupās un vēstniecību rīkotajos 
pasākumos, tikšanās ar vēstniekiem un vēstniecību pārstāvjiem 
2018.gadā, t.sk.:

•	 ikgadējās LR akreditēto ārvalstu vēstnieku tikšanās ar RD 
priekšsēdētāju Rīgā, VEF Kultūras pilī 19.03.2018. nodrošināša-
na;

•	 pēc Īrijas vēstnieka lūguma nodrošināta Rātsnama fasādes 
izgaismošana par godu Svētā Patrika dienai 12.03.-18.03.2018.;

•	 pēc Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības lūguma – Pekinas de-
legācijas tikšanās ar RD priekšsēdētāja vietnieku RD 30.05.2018. 
nodrošināšana;

•	 pēc Gruzijas vēstniecības lūguma – Gruzijas vēstniecības pie-
ņemšanas par godu Gruzijas Republikas simtgades jubilejai 
30.05.2018. VEF Kultūras pilī koordinēšana;

•	 pēc Spānijas vēstniecības lūguma – Barselonas, Valensijas un 
Seviljas arhitektu grupas uzņemšana RD 29.06.2018., vizītes ko-
ordinēšana un informācijas apkopošana par Rīgas jūgendstila 
arhitektūru;

•	 pēc Ungārijas vēstniecības lūguma – Ungārijas ebreju sieviešu 
piemiņas skulptūras atklāšanas pasākuma 04.07.2018. koordi-
nēšana;

•	 pēc Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieka iniciatīvas, sadar-
bībā ar SIA “Buddy Bears Berlin” Latvijas simtgades pasākumu 
ietvaros – Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Latvijā 
un RD kopprojekta, Berlīnes lāču figūru izstādes “United Buddy 
Bears Riga 2018” Rīgā, Doma laukumā 10.07.–24.08.2018. noor-
ganizēšana;

•	 pēc Indijas Republikas vēstniecības un LR Ārlietu ministrijas 
lūguma – pieņemšanas par godu Mahatma Gandija 150.gadu 
jubilejai organizēšana RD 19.10.2018.

Nodrošināta informācijas apmaiņa, dalība starptautisku pasākumu 
rīkošanai izveidotajās darba grupās un vēstniecību rīkotajos pasāku-
mos, tikšanās ar vēstniekiem un vēstniecību pārstāvjiem 2019.gadā, 
t.sk.:

•	 ikgadējās LR akreditēto ārvalstu vēstnieku tikšanās ar RD priekšsē-
dētāju 26.03.2018. Rīgā, Rīgas Sūkņu stacijā nodrošināšana;

•	 sniegts atbalsts Uzbekistānas vēstniecības pavasara svētku pasā-
kumiem Rīgā 18.03.-21.03.2019., nodrošinot piecu mākslinieku uz-
ņemšanu sadarbībā ar RD IKSD;

•	  pēc Norvēģijas vēstniecības lūguma – Norvēģijas Pakalpojumu 
industrijas un mazumtirdzniecības federācijas delegācijas uz-
ņemšanas RD 04.04.2019., tikšanās ar Rīgas pilsētas pašvaldības 
ekspertiem (Juridiskā pārvalde, PIKN, LD, Pašvaldības policija) no-
drošināšana;

•	  pēc Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) vēstniecības lūguma – ĶTR in-
formatīvās telts izvietošanas Rātslaukumā tūristu informēšanai no 
ĶTR un Latvijas popularizēšanai 09.09.2019. nodrošināšana;

•	  pēc LR Ārlietu ministrijas lūguma – Harbinas (ĶTR) pilsētas mēra un 
delegācijas tikšanās ar RD priekšsēdētāju RD 14.10.2019. nodrošinā-
šana, RD departamentu viedokļu apzināšana un apkopošana par 
jomām, kurās Rīgai varētu būt potenciāla sadarbība ar Harbinu;

•	  pēc Austrijas vēstniecības lūguma – Lincas (Austrija) mēra vadītās 
delegācijas uzņemšanas 28.10.–29.10.2019., tikšanās ar RD priekšsē-
dētāju un prezentāciju par Rīgas pilsētas aktivitātēm IT un digitali-
zācijas jomā nodrošināšana.

19.9.4. RD vadības dalības nodrošināšana LR 
valsts pārvaldes iestāžu organizēto LR 
valsts līmeņa protokolāro pasākumu no-
risē

RD ĀP 2019.-2020. Protokolārā nodrošinājuma veikšana saistībā ar RD vadības dalī-
bu LR valsts līmeņa protokola pasākumos.

Protokolārā nodrošinājuma veikšana saistībā ar RD vadības dalību LR 
valsts līmeņa protokola pasākumos.

U19.10. Veicināt daudzpusēju pašvaldības starptautisko sadarbību
19.10.1. Sadarbības veicināšana ar starptautis-

kām organizācijām/institūcijām un sa-
darbības tīkliem, pārstāvot Rīgas pilsētas 
intereses tajos un organizējot RD vadī-
bas, RD deputātu un Rīgas pilsētas paš-
valdības darbinieku dalību starptautisko 
organizāciju/institūciju un sadarbības 
tīklu iniciētos pasākumos

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Nodrošināta RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas pašval-
dības darbinieku dalība starptautisko organizāciju/institūciju un 
tīklu iniciētos pasākumos (veiktas nepieciešamās formalitātes ko-
mandējumu nodrošināšanai, t.sk. vizīšu saturiskā plānošana, vīzu 
nodrošināšana utt.).

Nozīmīgākie pasākumi:

•	 Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvja dalības nodrošināšana 
asociācijas “Délice” sanāksmē 07.02.-09.02.2018. Briselē (Beļ-
ģija), kuras ietvaros tika apstiprināta “Délice” stratēģija līdz 
2021.gadam, kā arī aktualizēti statūti. Dalībpilsētu inovatīvo 
ēdināšanas konceptu prezentāciju ietvaros Rīgu pārstāvēja 
RTAB un iepazīstināja ar interaktīvo “Latvijas garšas prezen-
tāciju”; Rīgas pārstāvniecības nodrošināšana “Délice” Ģene-
rālajā asamblejā 08.10.-10.10.2018. Gēteborgā (Zviedrija);

2019. gadā tika nodrošināta RD vadības, RD deputātu, Rīgas pilsētas 
pašvaldības darbinieku, t.sk. RD ĀP pārstāvju, un dažādu institūciju 
speciālistu un ārējo ekspertu dalība ikgadējos starptautisko pilsētu 
sadarbības tīklu un organizāciju, kuros Rīga ir dalībpilsēta, pasāku-
mos un aktivitātēs ārvalstu pilsētās:

•	 Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla “Eurocities” organizētajā 
2. mēru samitā Second Mayors Summit on the Future of Europe 
“People, Places, Politics” 20.03-21.03.2019. Briselē (Beļģija);

•	 Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla “Eurocities” konferencē 
un AGM Prāgā (Čehija), kā arī “Eurocities” forumu (Ekonomiskas 
attīstības forums, Vides forums, Zināšanu sabiedrības forums, 
Sociālo jautājumu forums) sanāksmēs;

•	 Starptautiskās bezpeļņas asociācijas “Gastronomijas pilsētu ap-
vienība” (“Délice”) ģenerālajā asamblejā un sanāksmēs;
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•	 sadarbībā ar RPP nodrošināta Rīgas pārstāvniecība Eiropas 
Pilsētu drošības foruma (EFUS) Ģenerālajā asamblejā 13.05.-
15.05.2018. Ljēža (Beļģija);

•	 Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja dalības nodrošināšana Pa-
saules kultūras mantojuma organizācijas (OWHC) Centrālās 
un Austrumeiropas reģiona 9. konferencē 28.05.-31.05.2018. 
Banska Štiavnica (Slovākija);

•	 Rīgas dalības nodrošināšana Pasaules kultūras mantojuma 
organizācijas (OWHC) organizētajā projektā skolu jaunie-
šiem, t.sk. RD IKSD ekspertes un I.Kozakevičas Rīgas poļu 
vidusskolas skolotājas vizītes Krakovā (Polija) 08.-10.02.2018. 
un skolēnu brauciena uz Krakovu 31.05.-04.06.2018. 
nodrošināšana; Projekta partneru tikšanās, partnerpilsētu 
skolēnu prezentācijas par kultūras mantojumu;

•	 nodrošināta Rīgas komandas dalība asociācijas ”Baltic Sail” 
ikgadējā pasākumā dalībpilsētu komandām “Baltic Sail Na-
tions Cup” 04.08.-06.08.2018. Nīstedā (Dānija), kurā Rīgas 
komanda izcīnīja 1.vietu. Noorganizēta ansambļa “Harmonija 
Rīgai” piedalīšanās koncertos festivāla “Hajkutter Regatta”/ 
Baltic Singing and Dancing Day ietvaros;

•	 RD SAN pārstāvja dalības un Rīgas pilsētas prezentēšanas 
nodrošināšana Baltijas metropoļu sadarbības tīkla (BaltMet) 
Info/Mediju forumā “Mediju vadība BaltMet pilsētās” 04.10.-
05.10.2018. Tallinā (Igaunija);

•	 28.11.-30.11.2018 Edinburgā (Skotija, Apvienotā Karaliste) Ei-
ropas lielo pilsētu sadarbības tīkla EUROCITIES ikgadējās 
konferences un dalībnieku tikšanās ietvaros tika nodroši-
nāta Rīgas pārstāvēšana, kā arī RD IKSD deleģētā jaunieša 
dalība īpaši jauniešiem – dalībpilsētu jaunatnes vēstniekiem 
– organizētājā “Youth Ambassadors” programmā.

•	 Pasaules kultūras mantojuma pilsētu asociācijas OWHC vispa-
saules kongresā;

•	 Baltijas pilsētu savienības (UBC) Valdes sēdē, kā arī UBC ģene-
rālajā konferencē;

•	 Hanzas pilsētu savienības “Die HANSE” lielākā ikgadējā pasāku-
ma – starptautisko Hanzas dienu ietvaros notiekošajās Komisi-
jas un Delegātu sēdēs Pleskavā (Krievija) un Komisijas rudens 
sēdē, kurā Rīga pārstāv visas Latvijas Hanzas pilsētas, Brilonā 
(Vācija).

•	 2019. gadā Pleskavā notiekošo 39.starptautisko Hanzas dienu 
ietvaros 27.06.-30.06.2019. sadarbībā ar RTAB un RD IKSD tika no-
drošināta Rīgas pilsētas dalība un Rīgas stends – reprezentācija 
Hanzas pilsētu tirgū, kurā tika sniegta informācija par pilsētu, 
nodrošināta degustācija un prezentēti Latvijas amatnieku iz-
strādājumi; kā arī sadarbībā ar RD IKSD tika nodrošināta Rīgas 
dejotāju, TDA “Teiksma” dalība kultūras programmā u.c. aktivi-
tātes;

•	 Starptautiskās asociācijas “Baltic Sail” sanāksmē un konferencē;
•	 Eiropas pilsētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas veicināšanas 

asociācijas “Energy Cities” konferencē un valdes locekļu sēdē;
•	 Eiropas lielpilsētu reģionu un teritoriju tīkla METREX konferencē;
•	 Eiropas Sociālā tīkla (European Social Network, ESN) Eiropas se-

mestra darba grupas ikgadējā sanāksmē;
•	 Starptautiskās tūrisma filmu festivāla komitejas (CIFFT) ikgadējā 

ģenerālajā asamblejā Vīnē, kā arī vairākos citos CIFFT festivālos.

19.10.2. RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsē-
tas pašvaldības darbinieku dalības orga-
nizēšana starptautiskos projektos, pasā-
kumos, kongresos un konferencēs

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Nodrošināta RD vadības dalība nozīmīgos starptautiskos projek-
tos, pasākumos, kongresos un konferencēs (veiktas nepiecieša-
mās formalitātes un vizīšu saturiskā plānošana), t.sk.:

•	 RD priekšsēdētāja un pavadošo personu vizītes nodrošinā-
šana Milānā (Itālija) 01.02.-03.02.2018.; saprašanās memo-
randa parakstīšana un pārrunas par turpmāko sadarbību;

•	 RD Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja vizītes un tik-
šanās ar Varšavas Kopernika zinātnes centra vadību nodro-
šināšana 13.02.2018. Varšavā (Polija);

•	 RD Drošības un kārtības jautājumu komitejas priekšsēdētāja 
dalības nodrošināšana EK organizētajā ES mēru konferencē 
“Building Urban Defences Against Terrorism: Lessons Lear-
ned from Recent Attacs” Briselē (Beļģija) 08.03.2018.;

•	 Rīgas pilsētas izpilddirektora dalības nodrošināšana ikgadē-
jā Šlēzvigas-Holšteinas federālās zemes galvaspilsētas Ķī-
les (Vācija) rīkotajā Starptautiskajā pilsētu forumā par tēmu 
“Smart City – how do cities deal with the digital transforma-
tion?” un gadskārtējā festivālā “Ķīles nedēļa” nodrošināšana 
15.06.–18.06.2018.; RD ITC speciālista dalība ar prezentāciju;

•	 nodrošināta RD priekšsēdētāja vizīte un dalība Lietuvas 100 
gadei veltītajos pasākumos Viļņā (Lietuva) 02.09.2018.;

RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku 
un dažādu institūciju speciālistu un ārējo ekspertu dalības nodroši-
nāšana dažādos starptautiskos projektos, pasākumos, kongresos un 
konferencēs, t.sk.:

•	 RD pārstāvju dalības nodrošināšana Eiropas Komisijas rīkotajā 
forumā “Apmācība nākotnei” par atvērtu platformu informācijas 
apmaiņai starp izglītību, apmācību un jaunatni ES politikas vei-
dotājiem 23.01.-25.01.2019. Briselē (Beļģija);

•	 RD PAD pārstāvju dalības nodrošināšana “Smart City Summit & 
Expo” Taipejā (Taivāna) 24.03.-30.03.2019.;

•	 RD ITC pārstāvju dalības nodrošināšana E-pārvaldīšanas konfe-
rencē Tallinā (Igaunijā) 21.05.-22.05.2019.

•	 Rīgas pilsētas izpilddirektora dalības nodrošināšana ikgadējā 
Eiropas galvaspilsētu izpilddirektoru tikšanās 18.09.-20.09.2019. 
Helsinkos (Somija);

•	 RD ITC pārstāvja dalības nodrošināšana Pilsētu līderības forumā 
digitalizācijas jautājumos (20-20 Cities Today apaļā galda disku-
sijas) Amsterdamā (Nīderlande) 24.09.-26.09.2019.
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•	 Rīgas pilsētas izpilddirektora dalības nodrošināšana Eiro-
pas galvaspilsētu izpilddirektoru ikgadējā tikšanās Madridē 
(Spānija) 27.09.-29.09.2018;

•	 RD delegācijas dalības nodrošināšana 3.Centrāleiropas un 
Austrumeiropas valstu un Ķīnas Tautas Republikas galvas-
pilsētu mēru 16+1 forumā Belgradā (Serbija) 15.10.-17.10.2018.;

•	 Rīgas pilsētas izpilddirektora un Rīgas pašvaldības aģentū-
ras “Rīgas pieminekļu aģentūra” direktora dalība Vācu Rīgas 
komitejas dalībpilsētu delegāciju 3.kopīgajā piemiņas un at-
ceres braucienā uz Vīni (Austrija) 29.11.-02.12.2018.;

•	 RD priekšsēdētāja darba vizītes uz Vašingtonu (ASV) 09.12.-
13.12.2018. nodrošināšana, programma saskaņā ar ASV Senā-
ta un ASV vēstniecības Latvijā priekšlikumiem.

19.10.3. Sadarbības veicināšana ar Rīgas sadar-
bības un sadraudzības pilsētām ārval-
stīs, pārstāvot Rīgas pilsētas intereses 
un organizējot RD vadības, RD deputātu 
un Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku 
dalību aktivitātēs Rīgas sadraudzības pil-
sētās un pie sadarbības partneriem

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Noorganizēta RD vadības, RD deputātu un Rīgas pilsētas pašvaldī-
bas darbinieku dalība aktivitātēs Rīgas sadraudzības pilsētās un 
pie sadarbības partneriem (veiktas nepieciešamās formalitātes, 
t.sk. vizīšu saturiskā plānošana). 

Nozīmīgākās vizītes:

•	 RD IKSD delegācijas dalības nodrošināšana Lietuvas simtga-
dei veltītajos pasākumos 16.02.2018. Kauņā (Lietuva); piere-
dzes apmaiņa;

•	 RD delegācijas dalības nodrošināšana Johannesa Brāmsa 
darba “Vācu rekviēms” 150 gadadienas svinību pasākumos 
Brēmenē (Vācija) 09.04.-11.04.2018. Kopā ar Vācijas Filharmo-
nijas Kamerkori Brēmene uzstājās arī Valsts Akadēmiskais 
koris “Latvija”;

•	 RD delegācijas dalības nodrošināšana Varšavas geto sacel-
šanās 75.gadadienai veltītajos pasākumos Varšavā (Polija) 
18.04.-20.04.2018. Tikšanās ar Varšavas pilsētas Žolibožas ra-
jona pārstāvjiem, pārrunāti iespējamie sadarbības projekti;

•	 nodrošināta RPP pārstāvja dalība starptautiskajā krīzes me-
nedžmenta konferencē 14.05.-18.05.2018. Diseldorfā (Vācija);

•	 nodrošināta Rīgas pārstāvju dalība Tallinas (Igaunija) e-pār-
valdīšanas konferencē “Governance for Digital Citizens” 
28.05.-30.05.2018.;

•	 nodrošināta RD delegācijas dalība Rīgas dienu pasākumos 
Bordo (Francija) par godu Rīgas un Bordo 25 gadu sadraudzī-
bai 01.06.-06.06.2018.;

•	 nodrošināta Rīgas dalība Baltijas valstu galvaspilsētu Rīgas, 
Tallinas un Viļņas pašvaldību darbinieku sadraudzības spēlē 
basketbolā Tallinā (Igaunija) 06.09.-07.09.2018.;

•	 nodrošināta RD delegāciju dalība šādos Rīgas sadraudzības 
pilsētu svētkos:

 ― Tallinas (Igaunija) pilsētas svētkos. 14.05.-15.05.2018. nodro-
šināta RD priekšsēdētāja dalība svētku programmā, uzrunas 
teikšana un tikšanās ar Baltijas galvaspilsētu mēriem, kā arī 
15.05.-16.05.2018. nodrošināta Rīgas pilsētas izpilddirektora da-
lība Baltijas valstu galvaspilsētu izpilddirektoru sanāksmē un 
pavadošās delegācijas dalība svētku programmā;

 ― Rostokas pilsētas (Vācija) 800. dzimšanas dienas pasākumos 
22.06.-25.06.2018.;

darbinieku un dažādu institūciju speciālistu un ārējo ekspertu dalība 
aktivitātēs Rīgas sadraudzības pilsētās un pie sadarbības partneriem 
ārvalstu pilsētās.

Nozīmīgākās vizītes/aktivitātes:

•	 RD departamentu speciālistu delegācijas dalība 2. Starptau-
tiskajā konferencē “Implementing the SDGs on the local level” 
Brēmenē (Vācija) 03.03.-06.03.2019., kurā tika aicināti piedalīties 
visu Brēmenes sadraudzības pilsētu pārstāvji;

•	 Rīgas pilsētas reprezentācijas nodrošināšana Eiropas Dienu svi-
nību ietvaros Briselē (Beļģijā) 04.05.2019.;

•	 Rīgas oficiālās delegācijas vizītes nodrošināšana Kobē (Japāna) 
17.05.-20.05.2019. saistībā ar Rīgas un Kobes sadarbības 45. ga-
dadienu;

•	 RD delegācijas dalības nodrošināšana starptautiskā burāšanas 
festivāla “Hanse Sail 2019” pasākumos Rostokā (Vācija) 07.08.-
09.08.2019.;

•	 Nodrošināta Baltijas valstu galvaspilsētu Rīgas, Tallinas un Viļ-
ņas pašvaldību darbinieku sadraudzības spēle basketbolā Rīgā 
05.09.-06.09.2019.: noorganizēts turnīrs un nodrošināta Rīgas pil-
sētas pašvaldības komandas dalība;

•	 Nodrošināta RD priekšsēdētāja vietnieces un RD pārstāvju pie-
redzes apmaiņas vizīte transporta jomā Viļņā (Lietuvā) 23.09.-
24.09.2019;

•	 Rīgas oficiālās delegācijas vizītes nodrošināšana Pori (Somija) 
04.11.-07.11.2019. saistībā ar Rīgas un Pori sadarbības 55. gada-
dienu;

Noorganizēta RD vadības, RD deputātu, Rīgas pilsētas pašvaldības Rī-
gas stenda tirdziņā “Farm to Fork” un prezentācijas par Rīgas un 
Latvijas kulināro mantojumu nodrošināšana Kobē (Japāna) 09.11.-
10.11.2019. Rīgas un Kobes sadraudzības 45. gadadienas pasākumu 
ietvaros;

•	 Nodrošināta RD delegāciju dalība šādos Rīgas sadraudzības pil-
sētu svētkos:

 ― Kišiņevas (Moldova) pilsētas svētkos 13.10.-16.10.2019.; pārrunas par 
plānotajiem sadarbības pasākumiem un vienošanas parakstīšana 
starp Rīgas Austrumu izpilddirekciju un Kišiņevas pašvaldības Bu-
jukani sektora pretūru;

https://pasvaldiba.riga.lv/lv/Systems/officialscatalog/Default.aspx?depID=4920
https://pasvaldiba.riga.lv/lv/Systems/officialscatalog/Default.aspx?depID=4920
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 ― Tbilisi (Gruzija) pilsētas svētkos 05.10.-08.10.2018., t.sk. pārrunas 
par iespējamiem sadarbības projektiem;

 ― Erevānas (Armēnija) pilsētas svētkos 20.10.-22.10.2018.;

 ― Varšavas Žolibožas rajona (Polija) svētkos un Mākslas festivālā 
13.06.-16.09.2019. (AI).

 ― Tbilisi (Gruzija) pilsētas svētkos 04.10.-07.10.2019.;

 ― Kauņas (Lietuva) svētku programmā 14.02.-16.02.2019., kas veltīta 
Kauņai kā pagaidu galvaspilsētai pirms 100 gadiem

 ― 27. Igaunijas dziesmu un deju svētku programmā Tallinā 05.07.-
08.07.2019.

19.10.4. Pieredzes apmaiņas vizīšu un tikšanos 
Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem 
un ārvalstu pašvaldību institūciju speciā-
listiem organizēšana

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Nodrošinātas pieredzes apmaiņas vizītes un tikšanās Rīgas paš-
valdības pārstāvjiem un ārvalstu pašvaldību institūciju speciālis-
tiem, t.sk.:

•	 Varšavas (Polija) izdevēju un dzejnieku delegācijas uzņemša-
nas RD nodrošināšana 24.04.2018. IBiS apgāda projekta “Tilti: 
Rīga-Varšava” ietvaros;

•	 Faru (Portugāle) delegācijas uzņemšanas RD nodrošināšana 
27.04.2018.; pieredzes apmaiņa saistībā ar Faru kandidēšanu 
uz Eiropas Kultūras galvaspilsētas titulu;

•	 Biškekas (Kirgizstāna) delegācijas vizītes uzņemšanas Rīgā 
21.05.-25.05.2018. nodrošināšana; tikšanās ar RD vadību, ob-
jektu apskate, pārrunās ar speciālistiem par pilsētvides at-
tīstības jautājumiem;

•	 Šanhajas (Ķīnas Tautas Republika) vicemēra un delegācijas 
vizītes uzņemšanas Rīgā 28.05.-29.05.2018. nodrošināšana; 
tikšanās ar RD priekšsēdētāja vietnieku, RD LD pārstāvjiem, 
sociālās aprūpes centra “Mežciems” apmeklējums;

•	 RD deputātes dalības nodrošināšana Rīgas plānošanas re-
ģiona organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā “Izglītības 
sistēma Somijā, pašvaldību kompetence un atbildība, nodro-
šinot izglītības pakalpojumus” kopā ar citu Latvijas pašval-
dību pārstāvjiem uz Helsinkiem (Somija) 28.05.-30.05.2018.;

•	 nodrošināta RD priekšsēdētāja un RD ĪD vadības tikšanās 
RD 06.08.2018. ar Dņepras (Ukraina) mērijas pārstāvjiem, at-
saucoties uz Dņepras mēra lūgumu palīdzēt pilsētas būvju 
sakārtošanas jautājumos;

•	 RD ĀP pārstāvja dalība Šanhajas (Ķīnas Tautas Republika) 
starptautiskajā forumā ārvalstu sadarbības partneriem 
15.09.-22.09.2018.; pieredzes apmaiņa par aktuālajiem Ķīnas 
Tautas Republikas un ārvalstu projektiem;

•	 nodrošināta RD priekšsēdētāja vietnieka tikšanās RD ar 
Šendžeņas (Ķīnas Tautas Republika) vicemēri un Šendžeņas 
pilsētas domes delegāciju RD 08.11.2018., pārrunas par po-
tenciālo sadarbību tūrisma un kultūras jomās;

•	 Tallinas (Igaunija) pašvaldības speciālistu delegācijas tik-
šanās un pieredzes apmaiņas ar RD ĪD Rīgā 28.11.-29.11.2018. 
nodrošināšana.

Nodrošinātas pieredzes apmaiņas vizītes un tikšanās starp Rīgas pil-
sētas pašvaldības pārstāvjiem (RD centrālās administrācijas un de-
partamentu darbiniekiem) un ārvalstu pilsētu pašvaldību institūciju 
speciālistiem Rīgā, t.sk.:

•	 Guandžou (Ķīna) delegācijas uzņemšanas RD 29.05.2019. un tik-
šanās ar PAD un ITC pārstāvjiem nodrošināšana;

•	 Džunšaņas (Ķīna) delegācijas Džunšaņas Tautas kongresa 
priekšsēdētāja vietnieka vadībā uzņemšanas RD 26.08.2019. un 
tikšanās ar RD vadību nodrošināšana;

•	 Porvo pilsētas (Somija) delegācijas uzņemšanas RD 03.09.2019. 
un tikšanās ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru un RD speciālistiem 
(Juridiskā pārvalde, ITC, PAD, FD, BAS “Daugavgrīva”) nodrošinā-
šana;

•	 Starptautiskās policijas pieredzes apmaiņas asociācijas “Star 
Spain” pārstāvju delegācijas uzņemšana RD 25.09.2019. pēc aso-
ciācijas un Alikantes (Spānija) provinces deputātu padomes lū-
guma, tikšanās ar Rīgas pašvaldības policiju nodrošināšana;

Sniegts organizatoriskais atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāv-
ju pieredzes apmaiņas vizīšu organizēšanā un nodrošināšanā ārvalstu 
pilsētās.

19.10.5. Informācijas materiālu par Rīgas pilsē-
tas pašvaldības sadarbību ar ārvalstīm 
sagatavošana RD vadības vizītēm un sa-
nāksmēm

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Sagatavoti materiāli par Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbību ar 
ārvalstīm par aktuālajām RD vadības 2018.gada vizītēm un sanāk-
smēm.

19.12.2019. ir saņemta RD ĀP dienesta vēstule Nr.PA-19-232-dv “Par At-
tīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna aktualizāciju”, kurā ir 
izteikts lūgums atbilstoši RD ĀP funkciju precizēšanai dzēst no Rīgas 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna 19.10.5. pasā-
kumu.
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19.10.6. Ārvalstu sadraudzības un sadarbības pil-
sētu, kā arī starptautisko organizāciju/
institūciju un sadarbības tīklu delegāci-
ju uzņemšana Rīgas pilsētas pašvaldībā 
(t.sk. norišu plānošana un sagatavošana, 
sadarbojoties ar valsts un pašvaldības 
institūcijām un NVO)

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Saturiski izplānota, sagatavota un nodrošināta ārvalstu sadrau-
dzības un sadarbības pilsētu, starptautisko organizāciju/institū-
ciju un sadarbības tīklu delegāciju uzņemšanas norise Rīgā. No-
drošinātas telpas, prezentācijas tehnika, suvenīri, tikšanās norise, 
prezentācijas.

Ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju 
uzņemšanas ietvaros:

•	 Minskas (Baltkrievija) delegācijas vizītes uzņemšanas Rīgā 
04.09.-06.09.2018. nodrošināšana – pieredzes apmaiņas 
brauciens, gatavojoties Pasaules hokeja čempionātam 2021.
gadā, objektu apskate;

•	 Maskavas (Krievija) valdības ainavu arhitekta vizītes uzņem-
šanas nodrošināšana Rīgā 11.01.-14.01.2018., tikšanās ar Rī-
gas speciālistiem, konsultācijas par Maskavas parka labie-
kārtošanu;

•	 Taškentas (Uzbekistāna) pašvaldības delegācijas vizītes uz-
ņemšanas nodrošināšana Rīgā 15.01.-19.01.2018.; pārrunas 
par Latvijas preču tirdzniecību Taškentas tirgū, kā arī Uzbe-
kistānas preču tirdzniecību Rīgas Centrāltirgu. Vizītes laikā 
tika parakstīts saprašanas memorands starp tirgiem;

•	 Astanas (Kazahstāna) delegācijas vizītes uzņemšanas no-
drošināšana Rīgā 21.-24.02.2018.; tikšanās un pieredzes ap-
maiņa ar RD pārstāvjiem, Rīgas pašvaldības aģentūras “Rī-
gas gaisma”, AS “Rīgas siltums” un pašvaldības SIA “Rīgas 
namu pārvaldnieks” apmeklējumi/objektu apskate;

•	 Brēmenes (Vācija) delegācijas vizītes uzņemšanas nodroši-
nāšana Rīgā 18.06.2018. sadarbībā ar RD IKSD, pārrunas par 
100 gades pasākumiem; Brēmenes delegācijas uzņemšanas 
nodrošināšana Rīgā 18.10.-22.10.2018., tikšanās ar Rīgas pil-
sētas izpilddirektoru;

•	 nodrošināta oficiālā Baltijas valstu galvaspilsētu mēru tik-
šanās Rīgā 20.06.2018. par godu Rīgas, Tallinas un Viļņas 25 
gadu sadarbības jubilejai un atzīmējot Baltijas valstu simt-
gadi, t.sk. Baltijas valstu vienotās puķe dobes apskate;

•	 Varšavas Žolibožas rajona (Polija) mēra un delegācijas tik-
šanās nodrošināšana ar AI vadību Rīgā 21.06.2018., pārrunas 
par turpmākajiem sadarbības projektiem; 

•	 Tallinas (Igaunija) domes priekšsēdētāja un deputātu dele-
gācijas uzņemšanas nodrošināšana Rīgā 12.10.2018.; tikšanās 
ar RD priekšsēdētāju un domes pārstāvjiem, kā arī ar Rīgas 
1.slimnīcas vadību, prezentācija par baby box projektu Lat-
vijā;

•	 Kišiņevas (Moldova) mēra un delegācijas darba vizītes uz-
ņemšanas nodrošināšana Rīgā 11.12.-13.12.2018.; tikšanās ar 
RD vadību un SIA “Getliņi EKO” apmeklējums.

Saturiski izplānota, sagatavota un nodrošināta ārvalstu sadraudzības 
un sadarbības pilsētu, starptautisko sadarbības tīklu un organizāciju 
delegāciju uzņemšanas norise Rīgā.

Ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu delegāciju uzņemšanas 
ietvaros:

•	 Rīgas sadraudzības pilsētu Viļņas un Minskas ekspertu dalība 
Rīgas Centrālās bibliotēkas sadarbībā ar Viļņas Centrālo biblio-
tēku rīkotajā Baltu vienības dienai veltītajā konferencē “Baltu 
mantojums” Rīgā 20.09.2019.;

•	 Maskavas (Krievija) oficiālās delegācijas uzņemšana Rīgā 19.09.-
20.09.2019. Maskavas dienu Baltijas valstīs ietvaros;

•	 Sanktpēterburgas (Krievija) oficiālās delegācijas uzņemšana 
Rīgā 17.10.-18.10.2019. Sanktpēterburgas dienu Rīgā ietvaros;

•	 Kobes (Japāna) oficiālās delegācijas uzņemšanas nodrošināšana 
Rīgā 18.11.-20.11.2019. saistībā ar Rīgas un Kobes sadarbības 45. 
gadadienu, pieņemšanas kultūras programmas nodrošināšana 
sadarbībā ar RD IKSD.

Starptautisko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu delegāciju 
uzņemšanas ietvaros:

•	 Rīgas dalības Starptautiskās tūrisma filmu festivāla komitejas 
(CIFFT) ietvaros nodrošināta veiksmīga 12. starptautiskā tūrisma 
filmu festivāla “Tourfilm Riga” norise Rīgā 24.05.2019.: festivālam 
iesūtīto filmu atlase starptautiskas žūrijas vērtēšanai, bezmak-
sas tūrisma filmu seansa nodrošināšana Rīgas viesiem un pilsē-
tas iedzīvotājiem, festivāla noslēguma ceremonijas organizēša-
na un starptautisko viesu uzņemšanas nodrošināšana Rīgā;

•	 Starptautiskās asociācijas “Baltic Sail” ikgadējo sacensību bu-
rāšanā starp partnerpilsētām “Baltic Sail Nations Cup” norises, 
tiesnešu un partnerpilsētu komandu (Rostoka, Ščecina, Klai-
pēda) uzņemšanas Rīgā 15.08.-16.08.2019. nodrošināšana.
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Starptautisko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu delegā-
ciju uzņemšanas ietvaros:

•	 starptautiskās Hanzas pilsētu savienības “Die HANSE” aktivi-
tāšu ietvaros 12.06.2018. nodrošināta igauņu burinieka “Hiiu 
Ingel” ienākšana un uzturēšanās Rīgas ostā: dalība Rostokas 
pilsētas iniciētajā projektā “Hanse Trading”, kurā ar tradicio-
nālajiem kuģiem no Eiropas Hanzas pilsētām uz starptau-
tiskajām Hanzas dienām Rostokā tika nogādātas dažādas 
Hanzas pilsētām raksturīgas preces; kuģa kapteinim nodota 
kaste ar Rīgas balzāmu īpaši izgatavotā koka kastē;

•	 tikšanās nodrošināšana ar Neilengbahas (Austrija) sieviešu 
tīkla delegāciju RD 19.10.2018., RD IKSD prezentācija un dis-
kusija ar Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju un RD 
IKSD pārstāvi par atšķirībām sieviešu politikā un dzīves vei-
dā Austrijā un Latvijā.

19.10.7. Dalība Rīgas un ārvalstu sadraudzības 
pilsētu kopīgo kultūras, tūrisma un spor-
ta sadarbības pasākumu plānošanā un 
realizēšanā

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Izplānoti un realizēti kopīgi Rīgas un ārvalstu sadraudzības pilsētu 
kultūras, tūrisma un sporta sadarbības pasākumi:
•	 sadarbībā ar RD IKSD realizēti dažādi sporta sadarbības pasā-

kumi, t.sk.:
- nodrošināta Rīgas pārstāvju dalība starptautiskajā ken-

do apmācību nometnē un sacensībās jauniešiem Bordo 
(Francija) 22.08.-26.08.2018.;

- nodrošināta Rīgas delegācijas vizīte Pori (Somija) 14.08.-
17.08.2018., Rīgas golfa komandas (OZO golfa klubs) dalība 
draudzības spēlēs ar Pori golfa komandu; 

•	 Kobes Ryukoku High School (Japāna) un Rīgas kultūru vidus-
skolas sadarbības projekta-apmaiņas programmas ietvaros 
sadarbībā ar RD IKSD nodrošināta Kobes skolēnu un skolotāja 
delegācijas uzņemšana Rīgā 07.01.-15.01.2018., kā arī Rīgas sko-
lēnu un skolotāju delegācijas vizīte Kobē 22.04.-29.04.2018.;

•	 Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas un Norčēpingas Hāgas ģimnāzi-
jas sadarbības projekta ietvaros: ikgadējās Ziemeļvalstu ģim-
nāzijas skolēnu vizītes nodrošināšana Norčēpingā (Zviedrija) 
10.04.-14.04.2018.;

•	 sadarbībā ar Francijas Institūtu Francijas garšas nedēļas ietva-
ros noorganizēta izstāde “Bordo vīni” Rīgā, tirdzniecības centrā 
“Spice” no 12.03.-18.03.2018.;

•	 sadarbībā ar RD IKSD 23.04.2018. nodrošināšana tikšanās ar 
Kērnsas (Austrālija) Keramiķu asociācijas prezidenti. Tikšanās 
laikā tika pārrunāta līdzšinējā un turpmākā sadarbība starp 
Rīgu un Kērnsu kultūras jomā;

•	 sadarbībā ar RD IKSD un Jāzepa Vītola mūzikas akadēmiju no-
drošināta Rīgas kora vizīte Rostokā (Vācija) 09.05.-13.05.2018. un 
kopkoncerti ar Rostokas kori, kā arī Rostokas kora uzņemšana 
Rīgā 23.05.-28.05.2018. un Rīgas un Rostokas koru kopkoncerti;

•	 AI un Sandjego (ASV) Svicerhailendas apkaimju partnerības 
ietvaros tika īstenota RD delegācijas vizīte, fotoizstādes atklā-
šana “Rīga Sandjego iedzīvotāja acīm” un dalība pavāru ap-
maiņas projekta pasākumā 06.05.-11.05.2018., kā arī pavāru ap-
maiņas projekta otrās daļas ietvaros nodrošināts Rīgas pavāra 
brauciens uz Sandjego 02.05.-10.05.2018. un mūsdienu latviešu 
ēdienu prezentēšana Sandjego iedzīvotājiem, kopā ar vietējo 
pavāru sniedzot meistarklasi; pieredzes apmaiņas tikšanās ar 
Sandjego šefpavāriem;

Veicināta sadarbība ar Rīgas sadraudzības un sadarbības pilsētām, 
kopīgi izplānojot un noorganizējot pasākumus Rīgā un ārvalstu pil-
sētās:

•	 Kobes Ryukoku High School (Japāna) un Rīgas kultūru vidusskolas 
sadarbības projekta-apmaiņas programmas ietvaros sadarbībā ar 
RD IKSD nodrošināta Rīgas skolēnu un skolotāju delegācijas vizīte 
Kobē (Japāna) 20.04.-28.04.2019.;

•	 sadarbībā ar RD IKSD Sudžou (Ķīnas TR) baleta trupas uzņemšanas 
un izrādes VEF Kultūras pilī nodrošināšana 28.04. – 03.05.2019.;

•	 saistībā ar Rīgas un Kobes (Japāna) sadarbības 45. gadadienu 2019.
gada maijā Kobē sadarbībā ar RD IKSD Kultūras pārvaldi nodroši-
nāta kultūras programma – foto izstāde “Rīga 100 gados” un etno-
grupas “Tautumeitas” koncerts;

•	 sadarbībā ar RD IKSD nodrošināta Pori (Somija) pašvaldības golfa 
komandas uzņemšana Rīgā 18.06.-19.06.2019. un draudzības spēle 
golfā ar Rīgas golfa komandu (OZO golfa klubs);

•	 Jaunatnes vēstnieku apmaiņas programmas ietvaros, sadarbībā ar 
RD IKSD nodrošināta Rīgas skolēna vizīte Taipejā (Taivāna) 29.06.-
15.08.2019., kā arī Taipejas skolēna vizīte Rīgā 19.07.-05.08.2019.;

•	 sadarbībā ar RD IKSD Jauno Rīgas sportistu dalības nodrošināšana 
“Youth Games 2019” sacensībās Olborgā (Dānija) 01.08.-04.08.2019.;

•	 Rīgas pasākumu kopuma nodrošināšana Rostokā (Vācija) sadarbī-
bā ar RD IKSD 08.08.-23.08.2019. sakarā ar to, ka Latvija bija oficiālā 
starptautiskā burāšanas festivāla “Hanse Sail” 2019. gada partner-
valsts: nodrošināta kultūras programma – vokālās un instrumentā-
lās mūzikas grupas dalība; izstāde Rātsnamā;

•	 Rīgas kā sadraudzības pilsētas pārstāvēšanas nodrošināšana 5. 
Bordo nakts maratonā 26.10.2019.;

•	 Maskavas dienu Baltijas valstīs ietvaros – Rīgas programmas no-
drošināšana sadarbībā ar RD IKSD 19.09.-20.09.2019. Oficiālās tik-
šanās, pilsētām aktuālu jautājumu pārrunāšana (tūrisms, pilsētas 
attīstība, transporta sistēmas organizēšana, ēku energoefektivitāte 
un padomju laika tipveida skolu un bērnu dārzu ēku atjaunošana), 
kultūras pasākumi – Maskavas muzikālā teātra “Helikona opera” 
izrāde VEF Kultūras pilī, izstāde Rīgas zoodārzā, forums par Rīgas 
un Maskavas sadarbību uzņēmējdarbībā, apaļo galdu diskusijas, 
infrastruktūras objektu apskate;
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•	 sadarbībā ar pašvaldības SIA “Rīgas Meži” Rīgas pilsētas da-
lības – Rīgas puķu dobes izveides un prezentācijas nodro-
šināšana Tallinas ziedu festivālā 25.05.-24.08.2018. Tallinā 
(Igaunija);

•	 projekta “Rīgas dienas Bordo, atzīmējot Rīgas un Bordo 25 
gadu sadraudzību” īstenošana sadarbībā ar RD IKSD 03.06.–
06.06.2018.: Latvijas garšas prezentācijas un produktu de-
gustācijas nodrošināšana, foto izstādes atklāšanas, Jāzepa 
Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas zēnu kora koncerta un kop-
koncerta ar Bordo bērnu kori Choeur de Java nodrošināšana;

•	 Jaunatnes vēstnieku apmaiņas programmas ietvaros, sa-
darbībā ar RD IKSD nodrošināta Rīgas skolēna vizīte Taipejā 
(Taivāna) 29.06.-15.07.2018., kā arī Taipejas (Taivāna) skolēna 
vizīte Rīgā 18.07.-04.08.2018.;

•	 pēc visu trīs Baltijas valstu galvaspilsētu iniciatīvas un pilsē-
tu izpilddirektoru apstiprinājuma sadarbībā ar RD IKSD tika 
nodrošināti Baltijas valstu galvaspilsētu apvienotā orķestra 
koncerti 18.08.2018. Rīgā, 25.08.2018. Tallinā, 02.09.2018. Viļ-
ņā; no Rīgas kopprojektā piedalījās orķestris “Rīga”;

•	 26.09.-07.10.2018. sadarbībā ar RD IKSD Rīgas mūzikas skolu 
jauniešu dalības nodrošināšana ikgadējā Starptautiskā jau-
niešu simfoniskā orķestra radošajā nometnē un koncertos 
Brēmenē;

•	 AI un Varšavas pilsētas Žolibožas rajona (Polija) partnerības 
ietvaros 03.09.-17.09.2018. Rīgā, Rātsnamā tika izstādītas 18 
lielformāta fotogrāfijas ar Žolibožas skatiem un vēsturiskām 
apkaimes vietām;

•	 Kērnsas un Rīgas fotomākslinieku sadarbības projekta ie-
tvaros, sadarbībā ar RD IKSD un VEF Kultūras pili: fotoizstā-
des “Dziesma un deja – Austrālijā un Latvijā” nodrošināšana 
Rīgā, VEF Kultūras pilī 31.08.-30.10.2018. (I posms) un Kērnsā 
(Austrālija) 09.11.-06.12.2018. Kērnsas Tanks Art Centre izstā-
žu zālē (II posms).

•	 Sanktpēterburgas dienu Rīgā 17.10.-18.10.2019. noorganizēšana 
sadarbībā ar RD IKSD: oficiālās tikšanās, kultūras pasākumi Rī-
gas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības kultūras pilī “Zie-
meļblāzma” – Sanktpēterburgas mākslas kolektīvu uzstāšanās, 
izstāde;

•	 sadarbībā ar RD IKSD Rīgas mūzikas skolu jauniešu dalības 
nodrošināšana ikgadējā Starptautiskā jauniešu simfoniskā or-
ķestra radošajā nometnē un koncertos Brēmenē (Vācija) 02.10.-
14.10.2019.;

•	 kultūras pasākumu programmas organizēšana saistībā ar Rī-
gas un tās sadraudzības pilsētas Pori (Somija) sadarbības 55. 
gadadienu sadarbībā ar RD IKSD 04.11.-07.11.2019.: foto izstāde 
“Story of the Riga Fir Tree”, Rīgas un Pori jauniešu diskusija par 
tematu “Climate Change”, iepazīšanās ar Pori vidusskolas darbu 
sadarbībā iesaistītajiem jauniešiem un skolotājiem, atzīmējot 
sadraudzības jubileju Ziemeļvalstu ģimnāzijas un Pori vidussko-
las sadarbības projekta ietvaros.

19.10.8. Rīgas un tās sadraudzības pilsētu attie-
cības regulējošo dokumentu izstrādes 
nodrošināšana un koordinēšana

RD ĀP 2017. – pastāvīgi •	 Rīgas un Milānas saprašanās memoranda parakstīšana RD 
priekšsēdētāja un pavadošo personu vizītes Milānā (Itālija) 
01.02.-03.02.2018. ietvaros;

•	 RD un Biškekas keneša memoranda par sadarbību parakstī-
šana RD priekšsēdētāja vietnieka un delegācijas vizītes Biš-
kekā (Kirgizstāna) 09.10.-13.10.2018. ietvaros.

19.12.2019. ir saņemta RD ĀP dienesta vēstule Nr.PA-19-232-dv “Par At-
tīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna aktualizāciju”, kurā ir 
izteikts lūgums atbilstoši RD ĀP funkciju precizēšanai dzēst no Rīgas 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna 19.10.8. pasā-
kumu.

19.10.9. Ārvalstu sadarbības projektu izstrāde un 
realizēšana

RD ĀP 2017. – pastāvīgi 2018.gadā noslēdzās ES programmas “Eiropa pilsoņiem” līdzfi-
nansētais projekts MEANING (Metropolitan Europeans in Active 
Network, Inducing Novelties in Governance), kurā RD ĀP piedalījās 
kā starptautiskais projekta partneris ar mērķi veidot starptautisku 
pilsētu sadraudzības tīklu, kura ietvaros tiek apspriestas lielpil-
sētu aktualitātes un notiek informācijas apmaiņa par pašvaldību 
darbu un nozīmi starptautiskā mērogā. Projekta partneri – Milāna, 
Barselona, Zagreba, Bari, Porto, Gdaņska un Eiropas vietējās de-
mokrātijas asociācija ALDA. 2018. gadā notika dalība trīs seminā-
ros/ konferencēs:

19.12.2019. ir saņemta RD ĀP dienesta vēstule Nr.PA-19-232-dv “Par At-
tīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna aktualizāciju”, kurā ir 
izteikts lūgums atbilstoši RD ĀP funkciju precizēšanai dzēst no Rīgas 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna 19.10.9. pasā-
kumu.
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•	 10.04.2018. tika noorganizēts vietējais seminārs Rīgā, kurā 
piedalījās 26 dalībnieki no pašvaldības, valsts iestādēm, kā 
arī studenti; diskusijas par “Urban Agenda”, Rīgas pilsētas 
pašvaldībā realizētajiem un plānotajiem ES līdzfinansēta-
jiem projektiem;

•	 dalība projekta darba sanāksmē 25.04.-27.04.2018. Barselonā 
(Spānija);

•	 dalība projekta noslēguma konferencē 12.09.-15.09.2018. 
Zagrebā (Horvātija).

19.10.10. Citu valstu un pilsētu labās prakses pār-
ņemšana Rīgas pilsētas teritorijas plāno-
šanā un pilsētvides attīstīšanā

RD PAD 2017. – pastāvīgi Noslēdzās Rīgas pilsētas dalība ES līdzfinansētā projektā “Baltic 
Urban Lab”, kura ietvaros veikta Mūkusalas teritorijas attīstības 
koncepcijas izstrāde, sniedzot risinājumus/priekšlikumus tālākai 
Mūkusalas revitalizācijai, kurus studentu konkursa ietvaros izstrā-
dāja studenti no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universi-
tātes, RISEBA. Žūrijas komisijas, kā labāko darbu atzina studentu 
grupas darbu no RISEBA.

Vienlaikus noslēdzās iWater projekta īstenošana. Kopumā iWater 
projekta būtiskākie rezultāti ir sekojoši:

•	 izstrādāts priekšlikums par Rīgas pilsētas specifikai un vie-
tējai plānošanas situācijai atbilstošu, uz institucionālo sa-
darbību balstītu integrētu lietusūdens pārvaldības modeli, 
kā arī tika izstrādāti ieteikumi tā ieviešanai – īstermiņa un 
ilgtermiņa rīcības plāns;

•	 izstrādāts Rīgas pilsētai pielāgots lietus notekūdeņu/zaļās 
infrastruktūras pārvaldības un plānošanas instruments un 
priekšlikumi par tā turpmāku izmantošanu Rīgas pilsētas at-
tīstības plānošanas procesā;

•	 izstrādāts universāls lietusūdens savākšanas un uzkrāšanas 
risinājums, kas piemērojams stāvparku izveidei Rīgas pilsē-
tas pašvaldībā;

•	 gūtas jaunas zināšanas, apzināta un pārņemta starptautiskā 
pieredze un labā prakse lietusūdens pārvaldības jautājumu 
risināšanā pilsētvidē. 

RD PAD speciālisti pārskata gadā piedalījās:

•	 21.10.2018.-24.10.2018. Baltijas pilsētu apvienības Pilsēt-
plānošanas komisijas (Union of Baltic Cities Commission 
“Planning Cities”) seminārā „URBĀNĀS PĀREJAS ZONAS – Ilgt-
spējīga pilsētu transformācija nelielas vēsturiskas pilsētas 
kontekstā” Visbijā (Zviedrija).

•	 3 darba grupās Hamburgā (Vācija) (15.-16. febr.), Rīgā (11.-13.
apr.)un Vaksjo (Zviedrija) (9.-12.okt.) SUMBA projekta ietva-
ros, kā arī 5 starptautiskās konferencēs par transporta un 
mobilitātes tēmu daloties projekta pieredzē Grieķijā, Īrijā, 
Latvijā, Lielbritānijā un Igaunijā.

•	 Bursā, Turcijā Vēsturisko pilsētu apvienības kārtējā (16.) 
konferencē par tēmu “Globalizācijas ietekme uz kultūru un 
dzīvesveidu”. 

•	 EUSBSR (EU Strategy for the Baltic Sea Region) 9.ikgadējā 
forumā;

Turpinājās Rīgas pilsētas dalība ES līdzfinansētajos starptautiskajos 
projektos “BSR Water” kur sadarbībā ar citām pilsētām tiek pilnvei-
dota ūdens apsaimniekošanas prakse Baltijas jūras reģiona pilsētās, 
kā arī tiek izstrādāti priekšlikumi ilgtspējīgu lietusūdens pārvaldības 
risinājumu integrēšanai politikas un plānošanas dokumenti, un “Ur-
bCultralPlanning”, kura mērķis ir uzlabot iedzīvotāju un pašvaldības 
institūciju sadarbību, veicinot kopienu attīstību un kultūras plāno-
šanas dalībnieku kapacitāti. Vienlaikus turpinājās projekta SUMBA 
īstenošana, kura mērķis ir noteikt efektīvu transporta modelēšanas 
sistēmu, kas uzlabotu pārvietošanos priekšpilsētu un pilsētas robežās 
ilgtspējīgā un multimodālā veidā, izstrādājot katrā no partnervalstu 
pilsētām atbilstošu transporta modelēšanas pieeju. Tāpat 2019.gadā 
RD PAD uzsāka dalību projektā “Rīgas pilsētas un Edmontonas pilsē-
tas (Kanāda) pieredzes apmaiņas veicināšana”, kura mērķis ir veicināt 
sadarbību un pieredzes pārnesi ar sadarbības pilsētu revitalizācijas, 
mobilitātes, klimata pārmaiņas mazināšanas un pielāgošanos klimata 
pārmaiņām izaicinājumos.

Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji apmeklēja UBC ģenerālo 
konferenci Kauņā 15.-18.10.2019., lai izvērtētu dalību Ilgtspējīgu pilsētu 
komisijas projektā par drošības jautājumiem pilsētās klimata pārmai-
ņu ietekmē. 

27.-30.10.2019. Gdiņā norisinājās UBC Pilsētplānošanas komisijas se-
minārs “Pilsētu apzaļumošana”, kura uzdevums bija meklēt jaunas 
formas un funkcijas zaļajām teritorijām, nodrošinot mūsdienu ten-
dencēm atbilstošas teritorijas plānošanas prakses apguvi, pieredzes 
apmaiņu, kā arī iespēju iegūtās zināšanas izmēģināt praksē, piedāvā-
jot risinājumus konkrētu teritoriju attīstībai.

2019.gadā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas 
“Valsts administrācija” atbalstītā projekta “Ziemeļeiropas metropoļu 
stratēģiskie izaicinājumi un risinājumi” ietvaros nodrošinātas piere-
dzes apmaiņas vizītes Kopenhāgenā, Helsinkos un Oslo ar mērķi veici-
nāt administratīvā darba metožu harmonizēšanu publiskās pārvaldes 
sektorā.
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•	 starptautiskā ESPON darbnīcā Jūrmalā par tēmu “Rīgas met-
ropoles areāla rīcības plāns”, kurā vienlaikus sniegta pre-
zentācija par Rīgas pilsētas pašvaldības attīstību;

•	 Dalība plānošanas konferencē Tartu. Sniegta prezentācija 
par Rīgas virzību Stratēģijas mērķu sasniegšanā.

•	 Vienlaikus 2018.gadā RD PAD speciālisti apmeklēja starptau-
tiskas konferences, seminārus un darba grupas, kas saistīti 
ar pilsētas stratēģiskajiem izaicinājumiem, piemēram, Ei-
ropas metropoļu tīkla METREX konferences Sansebestjanā 
(Spānija) un Briselē (Beļģija), EUROCITIES Metropoļu darba 
grupas sanāksmēs Varšavā (Polijā) un Briselē (Beļģijā), pro-
jekta “Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradē-
to teritoriju revitalizācijai (Baltic Urban Lab)” semināriem 
Turku (Somija) un Tallinā (Igaunija), projekta “Integrēta lietu-
sūdens pārvaldība (iWater)” seminārs Tartu (Igaunija).

U19.11. Veicināt Rīgas pilsētas starptautisko atpazīstamību
19.11.1. Rīgas pilsētas kā starptautiskas konfe-

renču un kongresu rīkošanas vietas atpa-
zīstamības veicināšana

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Atbalstīta starptautisku konferenču, kongresu un semināru rīko-
šana Rīgā, t.sk.:

•	 sniegts atbalsts Jauniešu starptautiskās kameras rīkotās Eiro-
pas konferences ietvaros un nodrošināta Senatoru diplomā-
tiskā pasākuma rīkošanas iespēja Rātsnama telpās 21.06.2018.;

•	 atbalsta nodrošināšana ikgadējai Latvijas Transatlantiskās or-
ganizācijas sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju un LR Ārlie-
tu ministriju rīkotajai Rīgas konferencei 28.09.2018.

Sniegts atbalsts, organizējot RD pieņemšanas starptautisku pasāku-
mu dalībniekiem Rīgā, t.sk.:

•	 sniegts atbalsts pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu aģen-
tūra” organizētās Starptautiskās konferences “Sakrālais kultūras 
mantojums pilsētvidē, pieminekļos, memoriālos un piemiņas zīmēs 
Rīgā un Eiropā. Metodika, pieredze un prakse” nodrošināšanai Rīgā 
12.09.2019.: tehniski-organizatoriskā darba nodrošināšana, t.sk. RD 
pieņemšana;

•	 atbalsta nodrošināšana ikgadējai Latvijas Transatlantiskās organi-
zācijas sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju un LR Ārlietu minis-
triju rīkotajai Rīgas konferencei 11.10.-12.10.2019.

19.11.2. Pozitīvas Rīgas atpazīstamības veicināša-
na starptautiskās izstādēs-gadatirgos

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Atbalstīta Rīgas dalība starptautiskos pasākumos un tirgos, tādē-
jādi veicinot pilsētas atpazīstamību:

•	 RD vadības un Rīgas pilsētas pārstāvības nodrošināšana MI-
PIM NĪ gadatirgū Kannās (Francija) 13.03.-16.03.2018. sadarbībā 
ar RD PAD;

•	 Rīgas pilsētas dalības nodrošināšana 38.Starptautiskajās Han-
zas dienās Rostokā (Vācija) 21.06.-24.06.2018.: sadarbībā ar RTAB 
un RD IKSD nodrošināta Rīgas dalība un Rīgas stends – repre-
zentācija Hanzas pilsētu gadatirgū, sniegta informācija par pil-
sētu, nodrošināta degustācija un prezentēti Latvijas amatnie-
ku izstrādājumi; sadarbībā ar RD IKSD nodrošināta Rīgas TDA 
“Daiļrade” dalība kultūras programmā;

•	 Rīgas pilsētas reprezentācijas/festivāla “Feel Riga. Taste Riga” 
nodrošināšana Briselē (Beļģija) 22.09.-23.09.2018.: Beļģijas ie-
dzīvotāju un tūristu iepazīstināšana ar Latvijas kultūras un 
gastronomijas mantojumu Latvijas 100 gades svinību ietvaros. 
Skulptūras Maneken Pis atklāšana Latvijas tērpā.

19.12.2019. ir saņemta RD ĀP dienesta vēstule Nr.PA-19-232-dv “Par At-
tīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna aktualizāciju”, kurā ir 
izteikts lūgums atbilstoši RD ĀP funkciju precizēšanai dzēst no Rīgas 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna 19.11.2. pasā-
kumu.
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19.11.3. Rīgas ārvalstu sadraudzības un sadar-
bības pilsētu, kā arī starptautisko orga-
nizāciju/institūciju un sadarbības tīklu 
pārstāvju dalība liela mēroga svētkos un 
pasākumos

RD ĀP 2017. – pastāvīgi •	 Nodrošināta ārvalstu delegāciju uzņemšana Rīgā no 19.06.-
21.06.2018. Latvijas simtgades kultūras pasākumu ietvaros. 
Uzņemtas delegācijas no Tallinas, Viļņas, Varšavas, Sudžou, 
Ļubļanas un Vīnes;

•	 Nodrošināta ārvalstu delegāciju uzņemšana Rīgā 06.07.-
09.07.2018. Latvijas simtgadei veltīto XXVI Vispārējo Latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros. Uzņemtas delegācijas no 
Kērnsas, Parīzes, Kobes, Tartu, Tallinas, Varšavas, Brēmenes, 
Sandjego, Reikjavīkas, Vīnes un Stokholmas;

•	 Nodrošināta ārvalstu delegāciju uzņemšana Rīgā 17.11.-
19.11.2018. Latvijas simtgades veltīto “Staro Rīga” pasākumu ie-
tvaros. Uzņemtas delegācijas no Kijevas, Rostokas, Tartu, Pori, 
Norčēpingas, Budapeštas, Taipejas, Tallinas, Minskas, Maskavas, 
Sanktpēterburgas un Almati.

Ne Rīgas ārvalstu sadraudzības un sadarbības pilsētu, ne starptautis-
ko organizāciju/institūciju un sadarbības tīklu pārstāvju dalība liela 
mēroga svētkos un pasākumos 2019. gadā nenotika.

19.11.4. Starptautisko tūrisma filmu festivālu 
“Tourfilm Riga” organizēšana

RD ĀP 2017. – pastāvīgi Nodrošināta veiksmīga 11. starptautiskā tūrisma filmu festivā-
la “Tourfilm Riga 2018” norise Rīgā 27.04.2018. Rīgas viesiem un 
pilsētas iedzīvotājiem tika nodrošināts bezmaksas tūrisma filmu 
seanss.

19.12.2019. ir saņemta RD ĀP dienesta vēstule Nr.PA-19-232-dv “Par At-
tīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna aktualizāciju”, kurā ir 
izteikts lūgums atbilstoši RD ĀP funkciju precizēšanai dzēst no Rīgas 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna 19.11.4. pasā-
kumu.

19.11.5. Starptautisko organizāciju un sadarbības 
tīklu darba grupu ikgadējo tikšanos Rīgā 
organizēšana

RD ĀP 2017.-2020. Sadarbībā ar RPP tika nodrošināta Eiropas Pilsētu drošības fo-
ruma starptautiskā projekta prezentācijas semināra norise RD 
15.10.2018.

Baltijas jūras valstu metropoļu (BaltMet) pārstāvju tikšanās Rīgā no-
drošināšana 11.04.2019.: ekspertu pieredzes apmaiņa par tēmu “Smart 
Solutions for Public Governance in the Baltic Metropoles”, tikšanās un 
izbraukums-objekta apskate.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktore (personiskais paraksts)  I.Purmale
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3. pielikums pārskata gala atskaitei

Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna izpilde  
2018. un 2019.gadā

Izpildes raksturojums

Darbība notiek

Darbība nenotiek vai nav sniegta informācija par veiktajām aktivitātēm

PVS 
ID Projekta nosaukums Atbildīgā  

iestāde
Plānotais projekta 
uzsākšanas gads

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 
(pirmsskolu, skolu) teritoriju labiekārtošana,
t.sk. stadionu izbūve

RD ĪD 2017.-2021. Labiekārtotas šādas izglītības iestāžu teritorijas:
•	 Rīgas 264.pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta Atslēdziņa” 

teritorija; 
•	 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes  “Zvaniņš” teritorija;
•	 Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābecītis”,
•	 Rīgas 239.pirmsskolas izglītības iestādes  teritorija;
•	 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”  teritorija;
•	 Rīgas 213.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija;
•	 Rīgas 173.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija;
•	 Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija;
•	 Juglas mūzikas skolas teritorija;
•	 Rīgas 275.pirmsskolas izglītības iestādes “Austriņa” teritorija;
•	 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” teritorija;
•	 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārītes”  teritorija;
•	 Rīgas 193.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija;
•	 Rīgas 7.pirmsskolas izglītības iestādes  teritorija; 
•	 Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde  “Saulstariņi” teritorija;
•	 Rīgas Purvciema vidusskolas  teritorija; 
•	 Rīgas 15.vidusskolas teritorija;
•	 Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolas  teritorija;
•	 Rīgas 233.pirmsskolas izglītības iestādes  teritorija;
•	 Rīgas 47.vidusskolas  teritorija;
•	 Rīgas 256.pirmsskolas izglītības iestādes  teritorija;
•	 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzirnaviņas” teritorija;
•	 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” teritorija; 
•	 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” teritorija;
•	 Rīgas 86.vidusskolas  teritorija; 
•	 Rīgas 88.vidusskolas teritorija;
•	 Rīgas 85.vidusskola teritorija;
•	 Rīgas Ķengaraga vidusskolas  teritorija;
•	 Rīgas Iļģuciema vidusskolas teritorija;
•	 Rīgas 125.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija; 
•	 Rīgas 160.pirmsskolas izglītības iestādes teritorija; 
•	 Mežciema pamatskolas teritorija;
•	 Rīgas 89.vidusskolas teritorija;
•	 Rīgas 69.vidusskolas teritorija;
•	 Rīgas 96.vidusskolas teritorija; 
•	 Rīgas Imantas vidusskolas teritorija; 
•	 Rīgas Purvciema vidusskolas teritorija.

Labiekārtotas šādas izglītības iestāžu teritorijas:
• Rīgas 234.pirmskolas izglītības iestādes teritorija;
• Rīgas 251.pirmskolas izglītības iestādes “Mežciems” teritorija;
• Rīgas 86.vidusskolas teritorija;
• Friča Brīvzemnieka pamatskolas teritorija;
•	 Rīgas Imantas vidusskolas teritorija.
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PVS 
ID Projekta nosaukums Atbildīgā  

iestāde
Plānotais projekta 
uzsākšanas gads

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

Vēsturisko fasāžu atjaunošana RD ĪD 2017.-2021. Darbība veikta citu saistītu projektu ietvaros. Darbības nav veiktas (ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības budže-
ta iespējas, netika piešķirts finansējums).

Sporta kompleksu (sporta halles) būvniecība 
pie pašvaldības skolām

RD ĪD 2017.-2021. Darbība veikta citu saistītu projektu ietvaros. Darbības nav veiktas (ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības budže-
ta iespējas, netika piešķirts finansējums).

Skolu un pirmsskolu ēku atjaunošanas/
renovācijas darbi, t.sk. inženierkomunikāciju 
nomaiņa, mācību un koplietošanas funk-
cionālo telpu atjaunošana un modernizācija 
(aktu zāles, sporta zāles, ēdnīcas, garderobes, 
bibliotēkas, pagrabi u.tml. telpas)

RD ĪD 2017.-2021. Atjaunošanas darbi veikti sekojošās izglītības iestādēs:
	• Rīgas 19.vidusskolā;
	• Rīgas 94.vidusskolā;
	• Rīgas 10.vidusskolā; 
	• Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolā;
	• Rīgas 63.vidusskolā;
	• Rīgas 28.vidusskolā;
	• Rīgas 4.speciālā internātpamatskolā;
	• Āgenskalna Valsts ģimnāzijā;
	• Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā;
	• Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā;
	• Rīgas Hanzas vidusskolā; 
	• Rīgas 92.vidusskolā;
	• Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Vadakstīte”; 
	• Rīgas 149.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 272. pirmsskolas izglītības iestādē “Pērlīte”;
	• Rīgas 221.pirmsskolas izglītības iestādē; 
	• Rīgas 64.vidusskolā
	• Rīgas 68.pirmsskolas izglītības iestādē;  
	• Rīgas 96.vidusskolā;
	• Rīgas Igauņu pamatskolā;  
	• Rīgas Franču licejā;
	• Rīgas Pļavnieku pamatskolā; 
	• Rīgas Juglas vidusskolā;
	• Rīgas 34.vidusskolā; 
	• Rīgas 262.pirmsskolas izglītības iestādē
	• Rīgas 7.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas Valda Zālīša sākumskolā;
	• Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā; 
	• Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā
	• Rīgas 36.pirmsskolas izglītības iestādē
	• Rīgas 124.pirmsskolas izglītības iestādē “Dzērvenīte”; 
	• Strazdumuižas internātvidusskolā - attīstības centrā vā-

jredzīgiem un neredzīgiem bērniem.
Veikta renovācija:
	• Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Sapņudārzs”;
	• Rīgas 40.vidusskolā;
	• Rīgas 224.pirmsskola izglītības iestādē;
	• Rīgas 153.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā;
	• Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 41.pirmsskolas izglītības iestādē;  
	• Rīgas 49.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 42.pirmsskolas izglītības iestādē; 
	• Rīgas 167.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 167.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 252.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Kadiķītis”; 
	• Rīgas 239.pirmsskolā;
	• Zolitūdes pirmsskolā; 

Atjaunošanas/renovācijas darbi veikti sekojošās izglītības iestādēs:
	• Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 173.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 124.pirmsskolas izglītības iestādē “Dzērvenīte”;
	• Rīgas 141.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas Pārdaugavas pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Māra”;
	• Rīgas 223.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 135.pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņi”;
	• Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 112.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestādē “Ābecītis”;
	• Rīgas 139.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 145.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 239.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 262.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 27.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestādē “Pērlīte”;
	• Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestādē “Austriņa”;
	• Rīgas 5. pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”;
	• Rīgas 42.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 66.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 74.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 88.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas Āgenskalna pirmsskolā;
	• Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulespuķe”;
	• Rīgas 167.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 162.pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”;
	• Rīgas Teikas vidusskolā;
	• Rīgas 34.vidusskolā;
	• Rīgas 25.vidusskolā;
	• Rīgas 64.vidusskolā;
	• Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā;
	• Rīgas 80.vidusskolā;
	• Rīgas 75.vidusskolā;
	• Rīgas Pļavnieku pamatskolā;
	• Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā;
	• Rīgas Juglas vidusskolā;
	• Rīgas Volejbola skolā;
	• Rīgas Avotu pamatskolā;
	• Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolā;
	• Rīgas 85.vidusskolā;
	• Rīgas 84.vidusskolā;
	• Rīgas Juglas vidusskolas sākumskolā;
	• Rīgas Ezerkrastu vidusskolā;
	• Rīgas Hanzas vidusskolā;
	• Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā;
	• Friča Brīvzemnieka pamatskolā;
	• Rīgas Valda Zālīša sākumskolā;
	• Rīgas 45.vidusskolā.
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PVS 
ID Projekta nosaukums Atbildīgā  

iestāde
Plānotais projekta 
uzsākšanas gads

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

	• Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādē; 
	• Rīgas 264.pirmsskolas izglītības iestādē “Zelta atslēdziņa”; 
	• Rīgas 233.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 123.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 97.pirmsskolas izglītības iestādē; 
	• Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādē;  
	• Rīgas 162.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas 124.pirmsskolas izglītības iestādē “Dzērvenīte”;
	• Rīgas 247.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā “Rūķītis”; 
	• O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā;
	• Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Māra” ēkā;
	• Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežaparks”;
	• Rīgas 275.pirmsskolas izglītības iestādē “Austriņa”;
	• Rīgas 244.pirmsskolas izglītības iestādē;
	• Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepiņa”;
	• Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā.

Skolu telpu renovācija, attīstot kompleksu 
tehnoloģiju vidi izglītības kvalitātes no-
drošināšanai (mācību laboratorijas, mācību 
telpas, iekļaujot IKT resursus)

RD ĪD 2017.-2021. 	• Veikta Rīgas Angļu ģimnāzijas ēku rekonstrukcija, Zvārdes 
ielā 1, Rīgā;

	• Veikta telpu izlases veida renovācija Rīgas Valsts 3.ģimnāzi-
jas ēkā, Grēcinieku ielā 10, Rīgā;

	• Veikta telpu izlases veida renovācija Rīgas Juglas vidussko-
las sākumskolas ēkā, Skrudalienas ielā 1, Rīgā;

	• Veikta ēdnīcu telpu izlases veida atjaunošana Rīgas pilsētas 
pašvaldības izglītības iestāžu ēkās;

	• Veikti ģērbtuves vienkāršotas atjaunošanas darbi Rīgas 
75.vidusskolas ēkā, Ogres ielā 9, Rīgā.

	• Rīgas Čiekurkalna pamatskola (2 stāvu atjaunošana);
	• Rīgas Ezerkrastu vidusskola (fasādes atjaunošanas darbi);
	• Rīgas Hanzas vidusskola (centrālā korpusa atjaunošanas darbi);
	• Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola (ēkas renovācija 4.stāvs);
	• Friča Brīvzemnieka pamatskola (vienkāršotā renovācija 4.stāvs);
	• Rīgas Valda Zālīša sākumskola (atjaunošanas darbi);
	• Rīgas 64.vidusskola (atjaunošanas darbi);
	• Rīgas 45.vidusskola (atjaunošanas darbi).

Programmas “Drošības pasākumi un 
sistēmu uzlabošana” ieviešana skolās, 
t.sk. ugunsdrošības, apziņošanas, vid-
eonovērošanas sistēmu atjaunošana/
uzstādīšana

RD ĪD 2017.-2021. Izbūvētas ugunsaizsardzības sistēmas:
	• Rīgas 88.vidusskolā; 
	• Rīgas 37.vidusskolā;
	• Rīgas 21.vidusskolā; 
	• Rīgas 84.vidusskolā; 
	• Rīgas 86.vidusskolā; 
	• Rīgas 94.vidusskola, 
	• Rīgas Juglas vidusskolā; 
	• Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā;
	• Rīgas 60.vidusskolā; 
	• Rīgas vakara ģimnāzijā 
	• Rīgas 25.vidusskolā; 
	• Rīgas Ķengaraga vidusskolā 
	• Rīgas 80.vidusskolā; 
	• Rīgas 41.vidusskolā; 
	• Rīgas 85.vidusskolā; 
	• Rīgas 64.vidusskolā; 
	• Rīgas Pļavnieku pamatskolā; 
	• Rīgas Purvciema vidusskolā;
	• Rīgas 54.vidusskolā; 
	• Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā; 
	• Rīgas Imantas vidusskolā. 

Tika veikti esošās ugunsaizsardzības sistēmas uzturēšanas darbi.
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PVS 
ID Projekta nosaukums Atbildīgā  

iestāde
Plānotais projekta 
uzsākšanas gads

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

Mūzikas un mākslas skolu telpu atjaunošana RD ĪD 2017.-2021. Veikti:
	• jumta nesošo konstrukciju konservācijas darbi Rīgas 

3.mūzikas skolas ēkā, Maskavas ielā 166, Rīgā;
	• logu nomaiņas darbi Rīgas 3.mūzikas skolas ēkā, Maskavas 

ielā 166, Rīgā;
	• Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas ēkas, Stūrmaņu ielā 

31, Rīgā, izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi;
	• Augusta Dombrovska Mūzikas skolas ēkas, Ziemeļblāzmas 

ielā 38, Rīgā, fasādes vienkāršotas atjaunošanas darbi.

Veikti:
	• Bolderājas mūzikas un mākslas skola (mazās zāles atjaunošana).

Nacionālā Mākslu vidusskola LR KM 2017.-2020. Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, 
kā arī noslēgts līgums būvekspertīzes veikšanai ēkām Slokas 
ielas 52a un 52b.
Noslēdzies atklāts konkurss Meža ielas 15 jaunbūves un Kaln-
ciema ielas ēkas 10/12 pārbūves būvprojekta izstrādei un au-
toruzraudzībai.

Projekta “PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” modernizācija” iet-
varos:
	• ēkām Slokas ielas 52a un 52b saskaņots būvprojekts, izsludināts 

būvdarbu un būvuzraudzības pakalpojumu iepirkums. 
	• saskaņots Meža ielas 15 jaunbūves un Kalnciema ielas ēkas 10/12 

pārbūves projekti, būvdarbu iepirkumu dokumentācijas izstrāde.
Projekta īstenošanas termiņš – 31.12.2021.

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola LR KM 2016.-2019. 2018.gadā izsludināti vairāki atklāti konkursi un noslēgti lī-
gumi par mēbeļu, datortehnikas un aprīkojuma piegādi un 
uzstādīšanu. Uzsākti būvdarbi objektā Kr.Valdemāra ielā 139 un 
Ēveles ielā 2, veikta būvuzraudzība.

18.07.2019. noslēgusies projekta „Profesionālās izglītības kompe-
tences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” infrastruktūras 
modernizācija” īstenošana.

3237 Mācību materiālu un inventāra nodrošināšana 
efektīvai sporta un interešu izglītības procesa 
nodrošināšanai

RD IKSD 2018. Sadarbībā ar RD ITC sešās pašvaldības interešu izglītības 
iestādēs tika piegādāti 88 datori iestāžu datorklasēm.

Aktivitātes īstenotas no iekļautā finansējuma budžeta programmās 
RD 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr.74. 3.pielikumā.
Finansiālu atbalstu inventāra iegādei saņēma – 8 Rīgas pašvaldības 
interešu izglītības iestādes,  10 profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestādes un Nacionālā sporta manēža, saskaņā ar   RD 
IKSD 22.06.2018. iekšējiem noteikumiem Nr.17 “Kārtība finansiālā 
atbalsta piešķiršanai Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta pakļautībā esošajām interešu izglītības un profe-
sionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm”.

Mūsdienīgas mācību vides nodrošināša-
na kompetenču pieejā balstītā vispārējās 
izglītības satura ieviešanai (IT, mēbeles, 
materiāltehniskā bāze)

RD IKSD 2018.-2019. Sadarbībā ar RD ITC ir piegādāti 729 datori RD IKSD pado-
tībā esošajām vispārizglītojošajām skolām. 32 skolās veikti 
tīklu ierīkošanas un modernizācijas darbi ar mērķi sakārtot 
izglītības iestāžu esošo tīklu infrastruktūru, ierīkojot Wi-Fi, IP 
telefonus un papildu nepieciešamās tīkla pieslēgvietas un citi 
tīklošanas darbi (saskaņā ar RD 15.12.2017. saistošo noteikumu 
Nr.15 3.pielikumā piešķirto finansējumu).

Aktivitātes īstenotas no iekļautā finansējuma budžeta programmās 
RD 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr.74. 3.pielikumā.
Mūsdienīgas vides nodrošināšanai 26 PII piešķirts finansējums gru-
pu mēbeļu nomaiņai.
Kompetenču pieejas procesa uzsākšanas nodrošināšanai 6 PII  
iegādātas interaktīvās tāfeles.
Sadarbībā ar RD ITC ir piegādāti 624 datori, 555 skolēnu planšetda-
tori un 37 skolotāju planšetdatori, 2 interaktīvās tāfeles vispārizglī-
tojošām skolām, 16 skolu maģistrālie tīkla komutatori un 66 skolu 
lokālo tīkla komutatori.
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RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam

RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
3248 Tehniskās bāzes modernizācija Rīgas mūzikas 

un mākslas skolās un kultūras iestādēs
RD IKSD 2019. -2020. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras un at-

pūtas centra “Imanta” ēkas renovācijas darbi, saskaņā ar RD 
ĪD plāniem.

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Kultūras un 
atpūtas centra “Imanta” renovācija ir procesā, saskaņā ar RD ĪD 
plāniem.
RD ĪD veica remontdarbus Rīgas Jauno tehniķu centrā Bauskas ielā 
88, lai pielāgotu telpas RCB Bišumuižas filiālbibliotēkas vajadzībām.
Savukārt no RD 28.03.2019.g. saistošo noteikumu Nr.74. 3.pielikuma 
budžeta programmām iegādāti: 
- 9 datori ar specializētu programmatūru Bolderājas mūzikas un 
mākslas skolas datorklasei;
- darba rīki un materiāli 26 tautas lietišķās mākslas studiju dar-
bībai.

Mežaparka Lielās estrādes būvniecība RD ĪD 2017.-2021. Mežaparka lielās estrādes pirmā posma pārbūve nodota ekspl-
uatācijā un uzsākti otrā posma būvdarbi.

Uzsākti un turpinās Mežaparka lielās estrādes B posma B1 kārtas 
darbi.

2998 Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekštelpu 
remonta un interjera projekta realizācija

RPA  “Rīgas piem-
inekļu aģentūra”

2017.-2018. Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktu-
alizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt 
projektu un pieprasīt atkārtoti.

2997 Rīgas Brāļu kapu ūdensapgāde, teritorijas un 
kapulauku laistīšanas sistēma ar krājrezer-
vuāra izveidi

RPA  “Rīgas piem-
inekļu aģentūra”

2017.-2018. Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktu-
alizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt 
projektu un pieprasīt atkārtoti.

3143 Pieminekļa 6.Rīgas kājnieku pulka karavīriem 
 – pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā Sudrab-
kalniņa  (valsts nozīmes vēstures piemineklis 
ar aizsardzības Nr.7385) restaurācijas projekta 
III kārta – teritorijas labiekārtošana un rekon-
strukcija

RPA  “Rīgas piem-
inekļu aģentūra”

2017.-2018. Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktu-
alizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt 
projektu un pieprasīt atkārtoti.

3330 Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra 
Torņakalna stacijas ēkā izveide

RPA  “Rīgas piem-
inekļu aģentūra”

2016.-2017. Notiek pārrunas ar “Rail Baltic” Latvijā pārstāvjiem par sadar-
bību projekta “Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra 
Torņakalna stacijas ēkā izveide” realizācijā.

Notiek pārrunas ar “Rail Baltic” Latvijā pārstāvjiem par sadarbību 
projekta “Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra Torņakalna 
stacijas ēkā izveide” realizāciju.

Rīgas kultūras un atpūtas centra “Imanta” 
rekonstrukcija

RD ĪD 2017. Veikti Kultūras un atpūtas centra “Imanta” ēkas, Anniņmuižas 
bulvārī 29, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas darbi.

Veikti Kultūras un atpūtas centra “Imanta” ēkas, Anniņmuižas bul-
vārī 29, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas darbi.

“Rīgas Centrālā bibliotēka” filiāļu ēku reno-
vācija

RD ĪD 2017. Veikti atbalstsienas un bruģakmens seguma izlases veida 
atjaunošanas darbi un iekštelpu gaismas ķermeņu nomaiņa 
Rīgas centrālās bibliotēkas Sarkandaugavas filiālbibliotēkā, 
Aptiekas ielā 14A, Rīgā.

Veikti RCB izlases veida atjaunošanas darbi:
	• Bolderājas filiālbibliotēkā;
	• Čiekurkalna filiālbibliotēkā.

3436 Raiņa pieminekļa terases Esplanādes parkā 
rekonstrukcija un labiekārtošana

RPA  “Rīgas piem-
inekļu aģentūra”

2017. Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktu-
alizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt 
projektu un pieprasīt atkārtoti.

3531 Pieminekļu parka Varoņu ielā 3 apkalpes ēkas 
izbūve

RPA  “Rīgas piem-
inekļu aģentūra”

2017.-2018. Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktu-
alizēt projektu un pieprasīt atkārtoti.

Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt 
projektu un pieprasīt atkārtoti.
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3529 Mazjumpravas muiža – kultūrvēsturiskās teri-
torijas renovācijas un labiekārtošanas 1.kārta

AI 2015.-2019. 1. Izstrādāts būvprojekts ‘’Labiekārtots laukums ar segu-
mu bez inženiertīkliem pie Mazjumpravmuižas’’.

2. Izstrādāts būvprojekts ‘’Māju ceļa no Rumbas ielas gar 
Mazjumpravmuižas dzirnavām līdz Daugavas promenā-
dei, grants/šķembu seguma atjaunošana.

3. Saskaņota pret muižu vērstā žoga apgleznošanas skice.
4. Regulāri sakopšanas darbi un kultūrvēsturiskā poten-

ciāla uzturēšana (informācijas, ekskursijas).

1. Mazjumpravmuižas Dzirnavu ēkas Rumbas ielā 40, Rīgā teh-
niskās inventarizācijas lietas izgatavošana.

2. Dzirnavu ēkai ūdensdzirnavu vēsturisko iekārtu un mehānis-
mu atjaunošana un uzstādīšana.

3. Dzirnavu ēkas vēsturisko malšanas iekārtu nokomplektē-
šana, remonts, uzstādīšana nodrošinot to demonstrēšanas 
iespējas uzstādot elektrodzinēju.

4. Dzirnavu ēkā graudu un miltu maisu pacelšanas mehānismu, 
labības miltu daudzuma mērīšanas – pūra kastu, pūra mai-
su, svaru iegāde, atjaunošana un uzstādīšana.

5. Būvdarbi Dzirnavu ēkai – betonēšanas darbi un namdaru 
darbi vēsturisko iekārtu uzstādīšanai.

6. Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana – 2 gabali 
pie Dzirnavu ēkas pievadceļiem.

7. Dzirnavu ēkas aprīkošana ar apsildes lampām un papildus 
apgaismojumu.

8. Mazjumpravmuižas dīķī ievietotās strūklakas uzturēšana, 
apkope.

9. Pret muižu vērstā žoga apgleznošana.

3943 Pieminekļa “1905.gada revolūcijas notikumiem 
Grīziņkalnā” restaurācija – aprūpe

RPA “Rīgas piem-
inekļu aģentūra”

2019. Darbība paredzēta 2019.gadā. Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt 
projektu un pieprasīt atkārtoti.

3942 Pieminekļa “Padomju armijas karavīriem - Pa-
domju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu 
fašistiskajiem iebrucējiem” aprūpe

RPA “Rīgas piem-
inekļu aģentūra”

2019. Darbība paredzēta 2019.gadā. Netika piešķirts papildu finansējums, nākamgad plānots aktualizēt 
projektu un pieprasīt atkārtoti.

3438 Restaurācijas mācību darbnīcas (saimniecības 
ēkas) jaunbūve

AI 2017.-2019. Aktualizēts būvprojekts. Notiek investora piesaiste. Finansējuma avotu apzināšanas darbi. Īstenošana pārceļas un 
2020.gadu.

1502-2863 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras 
piemineklī VEF Kultūras pilī Ropažu ielā 2, 
Rīgā

RD ĪD 2016. Darbības nav veiktas. Darbības nav veiktas (darbi pabeigti).

1502-2863 VEF Kultūras pils pārbūve un piegulošās 
teritorijas atjaunošanas darbi

RD ĪD 2016. Darbi pabeigti. Darbi pabeigti.

3888 Kultūras plānošana kā metode sociālajai 
inovācijai pilsētās – UrbCulturalPlanning

RD PAD 2019. Sagatavots un apstiprināts projekta pieteikums. Saņemts 
priekšfinansējums un līdzfinansējums. Darbību plānots uzsākt 
2019.gada janvārī pieejamā finansējuma ietvaros.

Projekta ietvaros uzsākts darbs, lai, izmantojot kultūras plānošanas 
pieeju, ieviestu vietējās kultūras plānošanas projektus Bolderājas 
un Sarkandaugavas apkaimēs, kā arī uzsākts darbs pie Minecraft 
modeļa attīstības tā integrēšanai mācību procesā.

3799 Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu 
sadarbības projekts “North Star Film Alliance”

RD PAD 2018. Tika sagatavots projekta pieteikums. Saņemts priekšfinansē-
jums un līdzfinansējums. Tika veiktas visas nepieciešamās 
darbības Latvijas puses partnera maiņai. Saskaņotas izmaiņas 
partnerības līguma projektā.

Projekta ietvaros veikts nozares pētījums par valdošo situāciju 
reģionā filmu ražošanas sektorā, kā arī nepieciešamajiem noza-
res uzlabojumiem. Vienlaikus noteikti projekta galvenie mērķa 
tirgi, veikta to interešu un vajadzību izpēte. Vienlaikus apmeklēti 
mērķa tirgus pasākumi, organizētas tikšanās ar mērķa tirgus no-
zares pārstāvjiem, iepazīstinot ar projektu un tā mērķiem, kā arī 
uzsākts darbs pie 3 valstu savstarpējas mārketinga stratēģijas iz-
veides, vienotā vēstījuma, savstarpējo atbalsta sistēmu izveides/
stabilizēšanas un citiem nozarei būtiskiem jautājumiem.
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RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas

 

Kultūras un sporta kvartāla izveide 
Grīziņkalnā

VSIA “Kultūras 
un sporta centrs 

“Daugavas 
stadions””

2016.-2022. 2018.gadā noslēdzās pirmais projekta īstenošanas posms, 
kura ietvaros tika pilnībā atjaunota Rietumu tribīne un tās 
iekštelpas vairāk kā 5 000 m2 platībā, kas atbilst starptautis-
kajām futbola un vieglatlētikas prasībām. Jaunais telpu plā-
nojums iekļauj sportistu ģērbtuves, vairākas sporta un deju 
zāles, trenažieru zāli, fizioterapijas un medicīnas kabinetus, 
dopinga kontroles telpas, konferenču un izstāžu zāles, rek-
reācijas zonu, VIP telpas un mediju centru. Iekštelpu funkcio-
nalitāte nodrošina augstas kvalitātes treniņprocesu norisi, 
starptautiska līmeņa sacensību rīkošanu vieglatlētikā un 
futbolā. Telpās darbību sākuši nomnieki, piemēram, Andžeja 
Grauda Bungu skola, Starptautiskā inovāciju skola (robotika) 
un Jevgenija Borodavko sporta klubs (džudo nodarbības). 

Pateicoties jaunuzbūvētajām Dienvidu un Ziemeļu tribīnēm, 
skatītāju sēdvietu skaits palielināts līdz 10 461 iepriekšējo 5 
560 vietā. Jauno tribīņu virs zemes paceltā konstrukcija ļauj ap-
meklētājiem brīvi pārvietoties zem tribīnēm, būtiski atvieglo-
jot kultūras un sporta pasākumu norisi. Pirmo reizi Daugavas 
stadiona vēsturē ir izbūvēts lifts, kas atvieglo pārvietošanās 
iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar 
bērnu ratiņiem. Tribīņu teritorija ir labiekārtota, ieklājot bruģa 
segumu un izveidojot autostāvvietas. Projekta ietvaros tika 
demontēta ledus halle.
Projekta ietvaros sadarbības partneris RD SD turpina A.De-
glava pārvada rekonstrukciju, pēc kuras  tiltam būs jaunas 
betona konstrukcijas un zem pārvada izveidots jauns ceļš, 
kas savienos Daugavas stadiona teritoriju ar Vagona ielu, 
atvieglojot specializētā un pasākumu organizatoru transporta 
nokļūšanu Daugavas stadiona teritorijā, kā arī pildīs gājēju 
ceļa funkcijas lielo pasākumu norises laikā. Izbūvētas arī 
trepes, kas pasākumu apmeklētājiem ļaus ērti nonākt no tilta 
stadiona teritorijā.  Posmam no Pērnavas ielas līdz Lāčplēša 
ielai tiek izstrādāts būvprojekts, lai uzsāktu lietus ūdens 
kanalizācijas kolektora izbūvi. Vienlaicīgi projektētāji izstrādā 
būvprojektus vairāku krustojumu rekonstrukcijām ar mērķi 
uzlabot satiksmes organizācijas plūsmu Daugavas stadionam 
pieguļošajā teritorijā. Pilnībā pabeigti ielu rekonstrukcijas dar-
bi Ata ielā, Augšielā un Vagonu ielā.

17.09.2019. ar personu apvienību “ARMS” noslēgts līgums “Dauga-
vas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība 
un būvdarbi”. Notiek būvprojekta izstrāde, būvdarbus plānots 
uzsākt 2020.gada pavasarī, ledus halle nodošana ekspluatācijā 
plānota 2021.gada 17.martā. 

20.08.2019. noslēgts līgums ar SIA “BM-projekts” par būvprojekta 
minimālā sastāvā izstrādi vieglatlētikas manēžai ar multifunk-
cionalitāti. Notiek būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, 2020.
gadā plānots izsludināt iepirkumu par būvprojekta izstrādi, auto-
ruzraudzību un būvdarbiem. 

Vieglatlētikas treniņu laukums un futbola laukums: izstrādāta 
iepirkumu dokumentācija būvniecības ieceres dokumentācijas 
izstrādei, autoruzraudzībai un būvdarbiem. Iepirkuma ietvaros 
tiks rekonstruēts vieglatlētikas treniņu un futbola laukums, veik-
ta ēku demontāža un veikts teritorijas labiekārtojums. Iepirkumu 
plānots izsludināt 2020.gadā.

Centrālais sporta laukums: tiek izstrādāta iepirkumu dokumentā-
cija iepirkumam par centrālā sporta laukuma būvniecības ieceres 
dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem. Iepir-
kumu plānots izsludināt 2020.gadā.

3148 Ķengaraga skeitparks – skeitborda laukums AI 2017.-2020. Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Finansējuma pieprasījums būvprojekta aktualizācijai.

RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
SIA “Rīgas Dzemdību nams” inženierko-
munikāciju sistēmu nomaiņa un palātu 
atjaunošanas darbi

RD ĪD 2017.-2021. Veikti SIA “Rīgas Dzemdību nams” lietojumā esošās teritorijas, 
Miera ielā 45, Rīgā, labiekārtošanas darbi.

SIA “Rīgas Dzemdību nams” sava finsējuma ietvaros veikusi daļēju 
inženierkomunikāciju sistēmu nomaiņu.



279

PVS 
ID Projekta nosaukums Atbildīgā  

iestāde
Plānotais projekta 
uzsākšanas gads

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

SIA “Rīgas 1.slimnīca” ēku Bruņinieku ielā 5 
rekonstrukcija un renovācija

RD ĪD 2017.-2021. Veikti:
•	 SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Bruņinieku ielā 5, Rīgā, 14A korpusa 

vienkāršotas atjaunošanas darbi;
•	 SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Bruņinieku ielā 5, Rīgā, 23.korpu-

sa aukstā ūdensvada sistēmas sadales mezgla pārbūves 
darbi;

•	 ventilācijas renovācijas darbi SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Bruņi-
nieku ielā 5, Rīgā, rentgena telpās;

•	 izlases veida atjaunošanas darbi SIA “Rīgas 1.slimnīca”, 
Bruņinieku ielā 5, Rīgā, 13.korpusa cokolstāvā.

SIA “Rīgas 1.slimnīca” veikti 14.korpusa fasādes atjaunošanas darbi.

SIA “Rīgas veselības centrs” ēku atjaunošanas 
darbi un infrastruktūras attīstība

RD ĪD 2017.-2021. Veikti ieejas mezgla izlases veida atjaunošanas darbi SIA 
“Rīgas veselības centrs” filiāles “Ķengarags” ēkā, Kaņiera ielā 
13, Rīgā.

Darbības nav veiktas (ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības budže-
ta iespējas, netika piešķirts finansējums).

RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
Rīgas Sociālo aprūpes centru  ēku/telpu 
atjaunošanas darbi

RD ĪD Darbības nav veiktas. Rīgas SAC “Stella Maris”, Birzes iela 54, Rīga (jumtu atjaunošanas 
darbi divām ēkām).

RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
3016 Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas 

attīstība
RPP 2016.-2021. Sadarbībā ar ITC realizēts projekts “Rīgas pilsētas video-

novērošanas sistēmas paplašināšana Bolderājas un Daugav-
grīvas apkaimēs”.

Iegādāts servera mezgls “Flextore” – ierīce, kura sastāv no vairāki-
em cietajiem diskiem “HDD” un kurā tiek uzglabāta un apstrādāta 
informācija, kā arī 9 diski.

3229 Drošības pasākumi pie/uz ūdens RPP 2017.-2020. Iegādātas trīs motorlaivas ar piekaramajiem dzinējiem un trīs 
piekabes - laivu vedēji.

Iegādāta viena jauna alumīnija motorlaiva  Fjordstar 530 AL ar pie-
karamo laivu dzinēju Tohatsu MFS 50 AH un seši binokļi Pulsar Ex-
pert VMR 8x40.

3304 Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana 
Krustpils ielā no Rencēnu ielas līdz Maskavas 
ielai

RPA “Rīgas gaisma” 2017. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.

1553 Apgaismojuma ierīkošana  Krustpils ielā no 
Rencēnu ielas līdz Maskavas ielai

RPA “Rīgas gaisma” 2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.

3303 Apgaismojuma ierīkošanas projektēšana 
Maskavas ielā no Taisnās ielas līdz pilsētas 
robežai

RPA “Rīgas gaisma” 2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.

1990 Apgaismojuma ierīkošana Maskavas ielā no 
Taisnās ielas līdz pilsētas robežai

RPA “Rīgas gaisma” 2019. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.

3310 Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projek-
tēšana Kurzemes prospektā no Slokas ielas 
līdz Jūrmalas gatvei

RPA “Rīgas gaisma” 2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.

1528 Ielu apgaismojuma renovācija Kurzemes pros-
pektā no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei

RPA “Rīgas gaisma” 2019. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.

3305 Apgaismojuma izbūves projektēšana
Jaunciema gatvē no Jaunciema 10.šķērslīnijas 
līdz Juglas kanālam

RPA “Rīgas gaisma” 2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.

2395 Apgaismojuma izbūve Jaunciema gatvē no 
Jaunciema 10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam

RPA “Rīgas gaisma” 2019. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.

3301 Vērmanes dārza apgaismojuma  kapitālā 
remonta projektēšana

RPA “Rīgas gaisma” 2017. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.
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3299 Vērmanes dārza apgaismojuma kapitālais 
remonts

RPA “Rīgas gaisma” 2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.

3302 Ielu apgaismojuma kapitālā remonta projek-
tēšana Kārļa Ulmaņa gatvē no Vienības gatves 
līdz Lielirbes ielai

RPA “Rīgas gaisma” 2017. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.

3300 Ielu apgaismojuma kapitālais remonts Kārļa 
Ulmaņa gatvē no Vienības gatves līdz Lielirbes 
ielai

RPA “Rīgas gaisma” 2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.

3313 Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projek-
tēšana Jūrmalas gatvē no dzelzceļa pārvada 
līdz Zolitūdes ielai

RPA “Rīgas gaisma” 2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.

3312 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Jūrmalas 
gatvē no dzelzceļa pārvada līdz Zolitūdes ielai

RPA “Rīgas gaisma” 2019. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.

3314 Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projek-
tēšana Anniņmuižas bulvārī

RPA “Rīgas gaisma” 2018. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.

3315 Apgaismojuma renovācija Anniņmuižas 
bulvārī

RPA “Rīgas gaisma” 2019. Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadī-
jumā.

Tiks realizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā.

3401 Operatīvās vadības centra izveide RPP 2016.-2019. Lai izveidotu operatīvo vadības centru ir nepieciešamas jau-
nas telpas ar īpašu infrastruktūru. 2018. gada laikā RD nevarēja 
piedāvāt atbilstošas telpas RPP.

Lai izveidotu operatīvo vadības centru ir nepieciešamas jaunas tel-
pas ar īpašu infrastruktūru. 2019. gada laikā RD nevarēja piedāvāt 
atbilstošas telpas RPP.

3572 Ielu apgaismojuma elektriskā tīkla rekon-
strukcija Dārziņos, 5.kārta

AI 2018.-2019. Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Finansējuma pieprasījums 25.01.2019. (IA-19-81-dv) RD Attīstības de-
partamentam no infrastruktūras fondiem.

211 Rīgas videonovērošanas sistēma RD ITC 2017.-2021. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

Valsts un pašvaldības policijas iecirkņu ēku 
sakārtošana

RD ĪD 2017.-2021. 2018.gadā veikti:
	• Rīgas pašvaldības policijas administratīvās ēkas, Selgas ielā 

20, Rīgā, izlases veida atjaunošanas darbi;
	• telpu izlases veida atjaunošanas darbi Rīgas pašvaldības 

policijas administratīvajās ēkās (vairākas adreses).

2019.gadā veikti:
	• Valsts policijas ēku un VUGD ēku izlases veida renovācijas darbi 

Allažu ielā 2, Rīgā, Maskavas ielā 3, Rīgā, un Hanzas ielā 5, Rīgā;
	• Pašvaldības policijas ēku izlases veida atjaunošanas darbi  

Daugavpils ielā 9, Rīgā, Detlava Brantkalna ielā 21, Rīgā, Eduarda 
Smiļģa ielā 48, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, Rīgā, Spilves ielā 25A, 
Rīgā, un Hanzas ielā 7, Rīgā.

3230 Policijas fiziskas klātbūtnes nodrošināšana 
visā pilsētas teritorijā

RPP 2016.-2019. Iegādātas 17 jaunas transporta vienības – desmit operatīvās 
komercfurgona tipa vieglās automašīnas, viena apvidus klas-
es operatīvā automašīna, viena vieglā pasažieru automašīna, 
divas motorlaivas ar piekaramajiem dzinējiem, trīs piekabes - 
laivu vedēji.

Iegādātas 3 jaunas transporta vienības:
	• viena motorlaiva ar piekaramo dzinēju,
	• divas vieglās automašīnas.

3319 Policijas individuālā ekipējuma pilnveidošana RPP 2016.-2019. Iegādāta 101 bruņu veste, 98 teleskopiskie steki, 125 lukturi, 60 
teleskopisko steku turētāji, instruktoru vienībai 60 aptveres 
maki, 105 roku dzelžu maki.

Iegādātas 210 bruņu vestes, 10 elektrošokeri, 10 pneimatiskās pis-
toles (apmācībām), 15 sejas aizsarg maskas.

3588 Policijas sadarbība ar sabiedrību cīņā pret 
rasismu, ksenofobiju un citām neiecietības 
formām (PROXIMITY)

RPP 2016.-2018. Madridē no 10.06.2018. – 13.06.2018. notika savstarpējais ap-
mācības seminārs, kuru ietvarā tika iegūta informācija par citu 
Eiropas pilsētu tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldības iestāžu 
veiksmīgo pieredzi cīņa ar ksenafobiju un rasismu, kā arī par 
veiktiem pasākumiem darbinieku kvalifikācijas celšanā “naida 
noziegumu” apkarošanai.
Izstrādāts “Paraugprakses un salīdzinošais pētījums: pakalpo-
jumi, struktūras, stratēģijas un metodes policijas darbā pret 
rasismu, ksenafobiju un citām neiecietības formām.

Madridē no 11.03.2019. – 13.03.2019. notika projekta gala konference, 
kuras laikā iegūta apkopota informācija par citu Eiropas pilsētu 
tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldības iestāžu veiksmīgo pieredzi 
cīņā ar ksenofobiju un rasismu, kā arī par veiktajiem pasākumiem 
darbinieku kvalifikācijas celšanā “naida noziegumu” apkarošanai. 
Izstrādāts “Vietējās rīcības plāns ar pielikumiem”, “Risinājumi at-
tiecībā uz rasismu, ksenofobiju un citām neiecietības formām” un 
projekta kopsavilkums “Projekta atmiņa”.
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3838 Inovatīvā pilsētas drošība - IcARUS RPP 2018.-2022. Iesniegts projekta pieteikums Eiropas komisijā finansējuma 
saņemšanai.

Atkārtoti iesniegts projekta pieteikums Eiropas Komisijā finansēju-
ma saņemšanai.

3837 Progresīvi risinājumi, lai cīnītos pret vardar-
bību 

RPP 2019.-2021. Iesniegts projekta pieteikums Eiropas komisijā finansējuma 
saņemšanai.

Projekts netika apstiprināts. Plānota atkārtota projekta pieteikuma 
iesniegšana Eiropas Komisijā finansējuma saņemšanai.

3839 Efektīva policija – upuru un vardarbības 
liecinieku aizsardzība

RPP 2018.-2020. 25.09.2018. noslēgts partnerības līgums starp Varšavas Gal-
vaspilsētas policiju, Viļņas valsts policiju un Berlīnes polic-
iju. Varšavā no 19.11.2018. – 23.11.2018. notika pirmā darba 
sanāksme, kuras laikā iegūta Polijas pieredze par vardarbības 
draudu izvērtēšanu ģimenes konfliktu gadījumos un saņemti 
veidlapu paraugi vardarbīgā apdraudējuma izvērtēšanai.

Berlīnē no 21.05.2019. – 06.06.2019. notika darba sanāksme, kuras 
laikā iegūta Berlīnes pieredze ģimenes konfliktu risināšanas gadī-
jumos.
Viļņā no 10.09.2019. – 13.09.2019. notika darba sanāksme, kuras laikā 
iegūta Viļņas pieredze ģimenes konfliktu risināšanas gadījumos.
Varšavā 08.10.2019. – 09.10.2019. notika noslēguma seminārs, 
kuras laikā iegūta apkopota informācija par citu Eiropas pilsē-
tu tiesībsargājošo iestāžu un nevalstisko organizāciju veiksmīgo 
pieredzi cīņā ar vardarbību ģimenēs.
Izstrādāti bukleti – policistiem un upuriem, kuri cieš no vardarbības.
Norit darbs pie mobilas lietotnes izstrādes, kura paredzēta vardar-
bības upuriem.
Projekta ietvarā Varšavas Metropolitēna policija iegādājās RPP va-
jadzībām 5 portatīvos datorus, 5 portatīvo datoru somas, 5 datoru 
peles, 5 printerus, 1149 gab. segas, 250 gab. pirmās palīdzības ap-
tieciņas.

RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Vienkāršotās atjaunošanas projekti 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltum-
noturības uzlabošanas pasākumu no-
drošināšanai

RNP 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. 2019. gadā AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” programmas iet-
varos veikta 2 māju atjaunošana:
•	 Murjāņu ielā 68, Rīgā, (55 dzīvokļi) – kopējās projekta izmaksas 

691 959,70 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 345 053,65 EUR.
•	 Kaņiera ielā 4B, Rīgā, (60 dzīvokļi) – kopējās projekta izmaksas 

590 907,92 EUR, t.sk., ALTUM piešķirtais grants 295 453,96 EUR.

Labiekārtošanas darbu veikšana pārvaldāmo 
māju piesaistīto zemesgabalu teritorijās

RNP 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā.
Darbu veids Darbi (sk.)

Asfaltēšana, ietves, ceļi 14 objekti

Atkritumu tvertņu laukumu izbūve 5

Ceļa zīmju uzstādīšana 93

Smilts uzglabāšanas konteineru uzstādīšana 5

36 objektos uzstādīti 76 jauni soliņi

 3919 Tipveida rotaļu un vingrošanas laukumu 
izbūve Kameņu ielā

AI 2018. Būvprojekta piemērošana. Realizēts – 17.01.2019. nodots ekspluatācijā.

3916 Teritorijas labiekārtošana, tipveida rotaļu un 
vingrošanas laukumu izbūve Lubānas ielā

AI 2019. Uzbūvēts 2017.gadā, dokumentācijas sagatavošana. Izpildprojekta izstrāde labiekārtotai teritorijai 2017.gadā.

3917 Teritorijas labiekārtošana, tipveida rotaļu un 
vingrošanas laukumu izbūve Dagdas ielā 6

AI 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Realizēts – 23.12.2019. nodots ekspluatācijā.

3922 Aktīvās atpūtas, rotaļu laukuma izbūve Ķenga-
raga promenādē

AI 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Tika strādāts pie piemērotākām  idejām un konkrētās vietas iz-
vērtēšanas, pārceļas uz 2020.gadu.

3923 Noejas kāpņu uz Daugavu  remonts Ķengaraga 
promenādē

AI 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Netika realizēts finansējuma nepietiekamības dēļ.
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3924 Pļavnieku parka gājēju celiņu atjaunošana AI 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Saņemts sertificēta būvinženiera atzinums par nepieciešamajiem 
remontdarbiem un attiecīgajiem apjomiem, realizācija 2020.gadā 
finanšu piešķiršanas gadījumā.

3925 Dekoratīvas skulptūras ierīkošana Erevānas 
dārzā

AI 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Tiek vestas sarunas ar ieinteresējošām personām, realizācija 2020.
gadā iespējams piesaistot privāto publisko partnerību. 

3926 Varšavas laukuma izveidošana Maskavas ielas 
un Varšavas ielas krustojumā − metu konkurss

AI 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Risināts jautājums par pašvaldībai piederošo zemesgabalu ar RD 
Lēmumu Nr.2627 (25.09.2019.) nodošanu attiecīgās funkcijas izveido-
šanai. Notiek process vēl par viena zemesgabala apmaiņu. Turpinā-
jums 2020.gadā.

3920 Teritorijas labiekārtošana, tipveida rotaļu un 
vingrošanas laukumu izbūve Maskavas ielā 
285

AI 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Finansējuma trūkuma dēļ pārceļas realizācija uz 2020.gadu.

3227 Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošana 
(pārbūve) (200 dzīvokļi)

RD MVD 2018.-2021. Pamatojoties uz RD 17.06.2014. lēmumu Nr.1255, turpinās 
iedzīvotāju izvietošana, atbrīvotas 175 istabas.

Pabeigta iedzīvotāju izvietošana no dažādu sociālo grupu kopdzīvo-
jamās mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, un uzsākti ēkas konservācijas 
darbi. RD MVD kopā ar RD ĪD strādā pie lēmuma pieņemšanas par 
ēkas turpmāko izmantošanu.

3227 Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašu-
ma Eduarda Smiļģa ielā 44, Rīgā, atjaunošana 
(pārbūve) (120 dzīvokļi)

RD MVD 2020.-2023. Uzdots dzīvojamās mājas pārvaldniekam SIA “Rīgas namu pār-
valdnieks” pasūtīt ēkas konstrukciju nestspējas mērījumus.

Uzdots dzīvojamās mājas pārvaldniekam SIA “Rīgas namu pārvald-
nieks” pasūtīt ēkas konstrukciju nestspējas mērījumus. 

3227 Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma  Ziepju ielā 11, Rīgā, atjaunošana 
(pārbūve)

RD MVD 2018.-2021. Uzdots dzīvojamās mājas pārvaldniekam SIA „Rīgas namu pār-
valdnieks” pasūtīt tehniskās apsekošanas atzinumu.

No iedzīvotājiem 2014.gadā atbrīvota dažādu sociālo grupu kop-
dzīvojamā māja Ziepju ielā 11, Rīgā. Tiek risināts jautājums par ēkas 
pārbūvi.

3227 Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma  Valmieras ielā 24, Rīgā, atjaunošana 
(pārbūve)

RD MVD 2019.-2021. Turpinās iedzīvotāju izvietošana,  pamatojoties uz RD 07.06.2016. 
lēmumu Nr.3865.

Turpinās iedzīvotāju izvietošana, pamatojoties uz Rīgas domes 
07.06.2016. lēmumu Nr.3865 “Par dažādu sociālo grupu kopdzīvo-
jamās mājas Valmieras ielā 24, Rīgā, iedzīvotāju izvietošanu”.

3227 Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma  Ieriķu ielā 2A, Rīgā, atjaunošana 
(pārbūve)

RD MVD 2018.-2021. Pamatojoties uz RD 13.07.2017. lēmumu Nr.5305, uzsākta 
iedzīvotāju izvietošana no dzīvojamām telpām.

Pamatojoties uz RD 13.07.2017. lēmumu Nr.5305, turpinās iedzīvotāju 
izvietošana no dzīvojamām telpām.

3227 Sociālās dzīvojamās mājas Ūnijas ielā 49, 
Rīgā, dzīvojamo un neapdzīvojamo telpu 
atbrīvošana

RD MVD 2020.-2021. Pamatojoties uz RD 19.06.2018. lēmumu Nr.1330 “Par sociālās 
dzīvojamās mājas  Ūnijas ielā 49, Rīgā, iedzīvotāju izvietošanu” 
uzsākta iedzīvotāju izvietošana no dzīvojamām telpām.

Pamatojoties uz RD 19.06.2018. lēmumu Nr.1330, turpinās iedzīvotāju 
izvietošana no dzīvojamām telpām.

3227 Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma  Viestura prospektā 73, Rīgā, pārbūve

RD MVD 2019.-2022. Dzīvokļu īpašnieku kopības balsojums par ēkas atjaunošanas 
tehniskās dokumentācijas izstrādāšanu.

Pamatojoties uz RD 29.05.2019. lēmumu Nr.2329 “Par dažādu sociālo 
grupu kopdzīvojamās mājas Viestura prospektā 73, Rīgā, iedzīvotāju 
izvietošanu” uzsākta iedzīvotāju izvietošana no dzīvojamām telpām.

3227 Sociālās dzīvojamās mājas Dolomīta ielā 1 
istabu plānojuma daļas atjaunošana (pār-
būve)

RD MVD 2017.-2019. Pamatojoties uz RD 12.05.2009. lēmumu Nr.5115, 2014.gadā 
pabeigta dzīvokļu pārbūvējamā daļā atbrīvošana, veikta inženi-
erkomunikāciju sistēmu pārbūve un ēkas daļas konservācija. 
Izstrādāts pārbūves projekts, kura realizācijai pieprasīti fi-
nanšu līdzekļi 2016., 2017., 2018.gadā netika piešķirti.

Pamatojoties uz RD 12.05.2009. lēmumu Nr.5115, 2014.gadā pabeigta 
istabu plānojuma (1/2 daļa no ēkas) par dzīvokļiem pārbūvējamās 
daļas atbrīvošana, veikta inženierkomunikāciju sistēmu pārbūve 
un ēkas daļas konservācija. Izstrādāts pārbūves projekts, kura re-
alizācijai pieprasītie finanšu līdzekļi 2016., 2017., 2018., 2019. gadā 
nav piešķirti.

SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks”

Sociālās dzīvojamās mājas pārbūve netika uzsākta – netika 
piešķirti pieprasītie finanšu līdzekļi.

Sociālās dzīvojamās mājas pārbūve netika uzsākta – netika piešķirti 
pieprasītie finanšu līdzekļi.
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RNP pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju 
infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana

RNP 2015.-2020.
Darbu veids Darbi 

(skaits)

Aizsargapmaļu remonts 101

Augstspiediena stacijas 13

Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes pa-
kalpojumu nodrošināšana 559

Automātiskas gaisa virsspiediena sistēmas 
atjaunošana 30

Balkonu remonts 8

Elektroinstalācijas, apgaismojums, drošības 
sistēmas 404

Fasādes un cokolu remonts 38

Sienu (gala sienu) siltināšana 3

Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu remonts 26

Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada atjaunošana 8

Kanalizācija 114

Kāpņu telpu remonts 89

Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas 
nodrošināšana 340

Pagrabu, bēniņu tīrīšana 2

Skursteņi, ventilācijas kanāli 32

Šuvju remontdarbi 12

Tekņu un  noteku nomaiņa 10

Citi darbi 23

Darbu veids Darbi 
(skaits)

Aizsargapmaļu remonts 90

Augstspiediena stacijas 24

Nepārtrauktas aukstā ūdens apgādes pakalpoju-
mu nodrošināšana 501

Automātiskas gaisa virsspiediena sistēmas 
atjaunošana 16

Balkonu remonts 45

Elektroinstalācijas, apgaismojums, drošības 
sistēmas 1044

Fasādes un cokolu remonts 31

Sienu (gala sienu) siltināšana 2

Ieejas mezglu, lieveņu, pakāpienu remonts 32

Jumtu darbi 94

Iekšēja ugunsdzēsības ūdens vada atjaunošana 26

Kanalizācija 142

Kāpņu telpu remonts 79

Liftu iekārtu drošas un ērtas ekspluatācijas 
nodrošināšana 354

Pastkastu uzstādīšana 50

Skursteņi, ventilācijas kanāli 24

Šuvju remontdarbi 14

Tekņu un  noteku nomaiņa 6

Citi darbi 25

 
3 sociālo dzīvojamo māju projektēšana un 
būvniecība Mežrozīšu ielas un Stūrmaņu ielas 
teritorijā

SIA “Rīgas pilsēt-
būvnieks”

2016.-2018. Uzsākta ēku būvniecība. Līdz 2018.gada nogalei pabeigti visi 
zemes darbi, pamatu un daļēja karkasa izbūve līdz 4.stāva 
līmenim.

Turpināta ēku būvniecība, pabeigti konstrukciju darbi, lielajā daļa 
apdares un teritorijas labiekārtošanas darbi. 

3232 Publisko tualešu būvniecība, t.sk. projektēša-
na

RD MVD 2017.-2019. 2018.gadā tika uzstādītas divas sabiedriskās tualetes Nordeķu 
parkā un Kobes dārzā.

2019. gadā tika veikti 6 (sešu) Rīgas pilsētas pašvaldības sabie-
drisko tualešu remonta darbi: Grīziņkalna parkā, Pērnavas ielā 31, 
Ziedoņdārza parkā, Miera dārzā (Jēkabpils ielā 17B), Spīķeru kvartālā 
(Maskavas ielā 8) un Bastejkalnā (Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 
5A).

3334 Mūkusalas ielas krasta promenāde (būvpro-
jekta izstrāde)

RD PAD 2016.-2018. Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un noris projek-
tēšanas darbi.

Projekta ietvaros turpināts darbs pie Mūkusalas ielas krasta 
promenādes pārbūves būvprojekta izstrādes, t.sk. risinājumu sas-
kaņošana ar projekta “Rail Baltica” risinājumiem.

3932 Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūve RD PAD 2020. Darbība plānota 2019./2020.gadā pieejamā finansējuma iet-
varos.

Darbība plānota pēc būvprojekta izstrādes un finansējuma pie-
saistes.

3382 Aldara parka pārbūves būvprojekta izstrāde RD PAD 2015.-2018. Notiek projektēšanas darbi, būvprojektu plānots saskaņot Rī-
gas pilsētas būvvaldē 2019.gadā.

Noslēdzās Aldara parka pārbūves būvprojekta izstrāde.

3927 (3716) Aldara parka pārbūve 
(Veloparka būvprojekta izstrāde un izbūve 
Aldara parkam pieguļošajā teritorijā)

RD PAD 2019. Notiek projektēšanas darbi, velotrases risinājumi iekļauti Al-
dara parka pārbūves būvprojektā, būvprojektu plānots sas-
kaņot Rīgas pilsētas būvvaldē 2019.gadā.

Plānots uzsākt iepirkumu procedūras par būvdarbu un būvuz-
raudzības pakalpojumu veikšanu.
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3615 Metu konkursa izstrāde Maskavas dārza revi-
talizācijai - būvprojekts

AI 2019. Līdzekļu pārcelšana uz 2019.gadu. Tiks izbūvēts bērnu rotaļu 
laukums.

Aktuāls būvprojekts, finansējumu realizācijai lūgts pārcelt uz 2020.
gadu.

3574 Teritorijas labiekārtojums Višķu ielā AI 2017.-2018. Ir izstrādāts un saskaņots būvprojekts. Realizācija 2019.gadā. Aktuāls būvprojekts, finansējumu realizācijai lūgts pārcelt uz 2020.
gadu.

RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība
3695 Zemgales virziena maģistrālais transporta 

mezgls. I kārta – Jāņa Čakstes gatves izbūve 
no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai

RD SD 2017.-2020. Notika būvprojekta izstrāde. Izstrādāts būvprojekts.

2669 Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu 
iela – Vietalvas iela

RD SD 2016.-2021. Notika būvprojekta izstrāde. Izstrādāts būvprojekts.

2101 Satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rī-
ga-Skulte ar pievedceļiem izbūve 

RD SD 2016.-2021. Notika būvprojekta izstrāde. Notika iepirkuma dokumentu sagatavošana un būvniecības līguma 
slēgšana.

PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
3766 Salu tilta kompleksa atjaunošanas un pār-

būves (2.kārta) 1.etaps: 
1) satiksmes pārvads pār Krasta ielu;
2) satiksmes pārvads Lucavsalā; 
3) tilts pār Bieķengrāvi (augštecē);
4) estakāde pār Bieķengrāvi.

RD SD 2015.-2020. Uzsākti būvniecības darbi. Būvniecības darbi gandrīz pabeigti visos četros objekta posmos:
1) satiksmes pārvads pār Krasta ielu; 
2) satiksmes pārvads Lucavsalā; 
3) tilts pār Bieķengrāvi (augštecē); 
4) estakāde pār Bieķengrāvi.

3766 Salu tilta kompleksa atjaunošana un pārbūve 
(2.kārta) 2.etaps: 
1) Satiksmes pārvada pār Mazo Krasta ielu 
Lāčplēša ielā pārbūve;
2) Gājēju tuneļa zem Lāčplēša ielas Maskavas 
ielā pārbūve;
3) Uzbrauktuves/nobrauktuves izbūve Dauga-
vas krasta promenādes savienošanai ar Salu 
tilta pār Daugavu ietvēm;
4) Zaķusalas krastmalas brauktuves/ietves 
seguma atjaunošana;
5) Segumu atjaunošana uzbrauktuvei no 
Mūkusalas apļa līdz Kārļa Ulmaņa gatvei un 
Bauskas ielai (Pārdaugavas virzienā) un gājēju 
luksoforu uzstādīšana gājēju pārejās abās 
gājēju tuneļa pusēs.

RD SD 2017.-2020. Notika būvprojektu izstrāde. Izstrādāts būvprojekts.

 

Daugavas stadiona projekta (ārējās teritorijas 
inženierbūves un inženierkomunikācijas) 
1.kārta – Vagonu ielas sakārtošana (Vagonu 
ielas atvēršana)

RD SD 2016.-2019. Darbība pabeigta. Pārbūves projektēšana pabeigta - Ata ielā, Augšielā un Vagona 
ielā. 
A.Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūve – norisinās būvniecība.

2025 Brasas tilta atjaunošana un pārbūve RD SD 2015.-2020. Izsludināts būvniecības iepirkums objekta, - satiksmes pār-
vada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas pārbūve.

Noslēgts līgums un uzsākti būvniecības darbi.

2428 Marijas ielas un Aleksandra Čaka ielas 
pārbūve

RD SD 2015.-2019. Tika gatavota dokumentācija iepirkumam - Marijas ielas un Al-
eksandra Čaka ielas posma no Merķeļa ielas līdz Pērnavas ielai 
seguma atjaunošanas projektēšanas dokumentācijas izstrāde 
un autoruzraudzība.

Notika projekta dokumentācijas izstrāde.

3049 Ielejas ielas un Asnu ielas posma rekonstruk-
cija

RD SD 2016.-2019. Izstrādāts būvprojekts. Izstrādāts būvprojekts.
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2900 Krimuldas ielas pārbūve RD SD 2015.-2018. Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma 
izsludināšanai.

Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma izsludināšanai.

2614 Dandāles ielas pārbūve ar lietusūdens kana-
lizācijas kolektora izbūvi

RD SD 2015.-2018. Darbība nenotika. Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma izsludināšanai.

3162 Mežrozīšu ielas pārbūve no Stūrmaņu ielas 
līdz ielas galam pie ēkas Nr.34

RD SD 2015.-2018. Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma 
izsludināšanai

Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma izsludināšanai.

3161 Eiženijas ielas no Dzirciema ielas līdz Ķiršu 
ielai rekonstrukcija

RD SD 2015.-2018. Uzsākti būvniecības darbi. Pabeigti būvniecības darbi.

3949 Murjāņu ielas pārbūve un Lojas ielas izbūve 
(no Juglas ielas līdz Strazdumuižas ielai)

RD SD 2019. Izstrādāts būvprojekts (Īstenos privātais investors).

3948 Krasta ielas seguma atjaunošana RD SD 2018.-2019. Pabeigti būvniecības darbi.

3947 Seguma atjaunošana Krasta ielā no Salu tilta 
līdz Jēzusbaznīcas ielai

RD SD 2018.-2019. Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma izsludināšanai.

3948 Krasta ielas veloceļa izbūve RD SD 2018.-2019. Noslēgts līgums būvniecības darbu veikšanai.

3968 Veloceļa  “Centrs–Ķengarags–Rumbula–Dār-
ziņi” posma no Dienvidu tilta līdz Ķengaraga 
ielai izbūve

RD SD 2018.-2019. Darbība nenotika. Finansējuma trūkuma dēļ.

3950 Bruņinieku ielas un Sporta ielas seguma 
atjaunošana

RD SD 2018.-2019. Izsludināts iepirkums par Sporta ielas seguma atjaunošanu posmā 
no K.Valdemāra ielas līdz Skanstes ielai.

3965 Vanšu tilta kāpņu atjaunošana  RD SD 2018.-2019. Pabeigti būvniecības darbi.

3966 Ietves labiekārtojums Ilūkstes ielā 103 RD SD 2018.-2019. Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma izsludināšanai.

3954 Ietves izbūve Atpūtas ielas posmā no ēkas 
Atpūtas ielā 6 līdz ēkai Atpūtas ielā 22

RD SD 2017.-2021. Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma izsludināšanai.

3967 Luksoforu objektu būvniecība RD SD 2017.-2019. Izbūvēti 12 luksoforu objekti.
Pabeigti būvniecības darbi sekojošiem luksoforu objektiem:
•	 Miera un Tallinas ielas krustojumā;
•	 Prūšu un Rušonu ielu krustojumā;
•	 O.Vācieša un Torņkalna ielu krustojumā.

3952 Regulējamu gājēju pāreju izbūve RD SD 2017.-2021. Pabeigta ar luksoforu regulējamu gājēju pāreju izbūve:
•	 Maskavas ielā pie pieturvietām “Tīrumi”;
•	 Nīcgales ielā 2;
•	 A.Deglava ielā pie krustojuma ar Lapsu ielu.

3953 Ietves izbūve Sarkandaugavas ielas posmā no 
Ceļinieku ielas līdz Allažu ielai

RD SD 2016.-2020. Izstrādāts būvprojekts.

3955 Ietves izbūve Malienas ielas posmā no Šmerļa 
ielas līdz autobusu pieturvietai “Pansionāts”

RD SD 2016.-2020. Izstrādāts būvprojekts.

3620 Maskavas ielas un Krustpils ielas krustojuma 
pārbūve

RD SD 2016.-2019. Izstrādāts būvprojekts.

3626 Lubānas ielas satiksmes rotācijas apļa 
pārbūve

RD SD 2016.-2018. Uzsākti būvniecības darbi. Pabeigti būvniecības darbi.

3043 Lietusūdens kanalizācijas sistēmas Akāciju 
ielā un pie Akāciju ielas pārbūve

RD SD 2015.-2018. Darbība nenotika. Tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma izsludināšanai.
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3617 Multimodāla transporta mezgla izveide 
Torņakalna apkaimē (būvprojekta izstrāde)

RD PAD 2016.-2019. Sagatavots un iesniegts projekta iesniegums finansējuma pie-
saistei no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
6.1.3.  specifiskā atbalsta mērķa  “Nodrošināt nepieciešamo 
infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst 
maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.2.pasākuma „Mul-
timodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē”. 
Būvprojektu minimālā sastāvā plānots izstrādāt 2019.gadā.

Turpinājās darbs pie Torņakalna teritorijas attīstības scenāriju 
izstrādes sadarbībā ar citiem teritorijas attīstītājiem, t.sk. Latvijas 
Universitāti un projekta “Rail Baltica” attīstītājiem. Tika aktual-
izēts projekta tehniski ekonomiskais pamatojums. Sagatavoti un 
iesniegti projekta iesnieguma precizējumi CFLA, taču, pamatojoties 
uz 14.01.2020. MK Nr.31 “Par Ministru kabineta 04.04.2017. noteikumu 
Nr.198 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.3. 
specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru 
uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu frag-
mentāro raksturu” 6.1.3.2. pasākuma “Multimodāla transporta mezg-
la izbūve Torņakalna apkaimē” īstenošanas noteikumi” atzīšanu par 
spēku zaudējušiem”, iesniegtais projekta iesniegums netiek vērtēts.
Projekts ir iekļauts starp plānotajiem transporta un sakaru projek-
tu priekšlikumiem 2021.-2027. plānošanas periodam, kas iesniegti 
Satiksmes ministrijā.

3502 Multimodālā transporta mezgla izbūve 
Torņakalna apkaimē (būvdarbi)

RD PAD 2018.-2022. Darbību plānots uzsākt 2021.gadā. Skat. aprakstu par projektu “Multimodālā transporta mezgla izveide 
Torņakalna apkaimē (būvprojekta izstrāde)” (PVS ID 3617).

3673 Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas 
pārvietošanās Baltijas jūras reģiona valstīs 
– SUMBA

RD PAD 2017.-2020. Noorganizēta partneru tikšanās Rīgā;
Noslēdzies iepirkums “Aptauja par Rīgas iedzīvotāju pār-
vietošanos Rīgā un Pierīgā, auto skaitīšana un transporta 
simulācijas modeļa aktualizēšana”, un noslēgts pakalpojuma 
līgums.

Projekta ietvaros tika nodrošināts darbs pie transporta simulācijas 
modeļa (TSM) EMME atjaunošanas.

RP SIA “Rīgas 
satiksme”

Līdzdarbība projekta īstenošanā, t.sk. pārvietošanās plānu 
modelēšanas un datu vākšanas vadlīniju izstrādē atbilstoši 
projekta sadarbības noteiktajiem nosacījumiem.

Līdzdarbība projekta īstenošanā, t.sk. pārvietošanās plānu mod-
elēšanas un datu vākšanas vadlīniju izstrādē atbilstoši projekta 
sadarbības noteiktajiem nosacījumiem.

3627 Autonovietņu kā īslaicīgas lietošanas būves 
izbūve ielu sarkanajās līnijās

RD SD 2016.-2021. •	 Būvdarbi pabeigti objektos:
 ― Valdeķu ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei posmā 

no Ozolciema ielas līdz Ēbelmuižas iela;
 ― Rušonu ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei posmā 

no Maskavas ielas līdz Aglonas ielai;
 ― Ēbelmuižas ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei pos-

mā no Valdeķu ielas līdz Līvciema ielai.

•	 Notika būvprojekta izstrāde 
 ― Ulbrokas ielas stādiījumu joslā blakus brauktuvei posmā no 

Augusta Deglavas ielas līdz Akademiņa Keldiša ielai;
 ― Dammes paralēlās brauktuves posmā no Slokas ielas līdz 

Kurzemes prospektam;
 ― Anniņmuižas bulvāra stādiījumu joslā blakus brauktuvei 

posmā no Dammes ielas līdz  Kleistu ielai; 
 ― Zolitūdes ielas stādiījumu joslā blakus brauktuvei posmā no  

Gramzdas ielas līdz Rostokas ielai;
 ― Ilūkstes ielas stādiījumu joslā blakus brauktuvei posmā no 

Augusta Deglava ielas līdz Lubānas ielai.

3297 Veloceļa “Imanta-Daugavgrīva” izbūve RD SD 2015.-2018. Notika būvprojekta izstrāde. Izstrādāts būvprojekts.

2894 Veloceļa “Centrs-Ziepniekkalns” izbūve 1.kārta RD SD 2015.-2018. Veiktas izmaiņas būvprojektu sadalot divās kārtās. Izstrādāts būvprojekts.

3604 Veloceļa izbūve Turgeņeva ielā RD SD 2015.-2018. Notika būvprojekta izstrāde. Notiek būvprojekta izstrāde.

3605 Velojoslu ierīkošana un ielu krustojumu 
labiekārtošana Dzirnavu ielā no Tērbatas ielas 
līdz Skolas ielai

RD SD 2016.-2018. Izstrādāts būvprojekts. Izstrādāts būvprojekts.

3480 Gājēju un velosipēdu ceļa “Centrs-Dārziņi” 
turpinājuma izbūve 3.posms – būvprojekts

AI 2016.-2019. •	 Kopumā izbūvēts 5,38 kilometri līdz 2018.gadam. 2018.
gadā turpinājums neseko Daugavas promenādē ar gājēju 
un velosipēdu ceļu. 3886, 3885, 3480. Tiek risinātas īpašu-
ma piederība un zemes gabalu atsavināšana.

1.Būvprojekta izstrādei topoplāns sagatavots posmam no esošā 
galapunkta līdz Jāņogu ielai.
2.Zemju atsavināšanas darbi sadarbībā ar RD ĪD (aptuveni 30 ze-
mesgabalu privātīpašnieki).
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Zemās grīdas tramvaja ieviešanas Rīgā pro-
jekta 2.posma realizācija 

RP SIA 
“Rīgas satiksme”

2015.-2021. ZGT 2.posma ietvaros:
1. turpināta tramvaja infrastruktūras pārbūve, t.sk. sa-

biedriskā transporta (autobusu un tramvaju) apvienoto 
pieturvietu platformu izbūve Jūrmalas gatves un Dzir-
ciema ielas krustojumā un tramvaja infrastruktūras 
pārbūve Jūrmalas gatvē posmā no apgriešanās vietas 
Imantas virzienā līdz Slokas ielai un krustojums ar Slo-
kas ielu;

2. turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes ražošanas ēku 
pārbūvei Brīvības ielā 191;

3. pabeigta sliežu ceļu pārbūve Brīvības, Miera un Matīsa 
ielu krustojumā;

4. turpinās pārējie elektrotransporta energoapgādes in-
frastruktūras (apakšstaciju iekārtas, kabeļi, kontakt-
tīkls) un sliežu ceļu modernizācijas un atjaunošanas 
darbi, kā arī veikta apakšstaciju (29., 9.apakšstacija) ēku 
atjaunošana, u.c.;

5. turpinās pilotprojekta par jaunas televadības sistēmas 
uzstādīšanu apakšstacijās realizācija. Televadība uz-
stādīta 15. un 20. apakšstacijā;

6. saņemti 7 zemās grīdas tramvaji (trīs ZGT nodoti izmē-
ģinājuma ekspluatācijā, divi ZGT sagatavoti izmēģināju-
ma ekspluatācijai, divi ZGT tiek gatavoti izmēģinājuma 
ekspluatācijai).

ZGT 2.posma ietvaros:
1. turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes ražošanas ēku pār-

būvei Brīvības ielā 191;
2. turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes tramvaja infra-

struktūras pārbūvei Slokas ielas posmā no krustojuma ar 
Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kalnciema ielu;

3. turpinās pārējie elektrotransporta energoapgādes infra-
struktūras (apakšstaciju iekārtas, kabeļi, kontakttīkls) un 
sliežu ceļu modernizācijas un atjaunošanas darbi, kā arī 
veikta apakšstaciju (26., 14., 18., 9.apakšstacija) elektroie-
kārtu nomaiņa, u.c.;

4. 4. turpinās pilotprojekta par jaunas televadības sistēmas 
uzstādīšanu apakšstacijās realizācija. Televadības uzstā-
dīšana turpinājās 15.apakšstacijā. Paralēli norisinājās pro-
jektēšanas un dokumentācijas izstrādes darbi, lai uzstādītu 
televadības sistēmu arī citās apakšstacijās. Kopskaitā 25 
apakšstacijām sagatavota nepieciešamā dokumentācija.

3327 Autobusu iegāde (35 autobusi gadā) RP SIA “Rīgas sa-
tiksme”

2013.-2022. No 140 autobusiem līdz 2018. gadam kopā saņemti 126 auto-
busi.

Saņemti 14 autobusi (no 175 autobusiem līdz 2019.gadam kopā 
saņemti 140 autobusi).

3326 Trolejbusu iegāde (25 trolejbusi gadā) RP SIA “Rīgas sa-
tiksme”

2013.-2021. Saņemti 5 trolejbusi (no 100 trolejbusiem; līdz 2018. kopā 
saņemti 55 trolejbusi).

Saņemti 13 trolejbusi (no 125 trolejbusiem līdz 2019.gadam kopā 
saņemti 68 trolejbusi).

Zemās grīdas tramvaju iegāde RP SIA “Rīgas 
satiksme”

2015.-2022. Saņemti 6 tramvaji (no 20 tramvajiem līdz 2018.gadam kopā 
saņemti 7 tramvaji).

No 20 tramvajiem līdz 2019.gadam kopā saņemti 7 tramvaji.

Ar ūdeņraža elementu darbināmu trans-
portlīdzekļu iegāde, ūdeņraža ražošanas, 
uzglabāšanas un uzpildes infrastruktūras 
izbūve

RP SIA “Rīgas sa-
tiksme”

2014.-2020. Tika turpināta ražotāja organizēta trolejbusu testēšana Rīgā, 
lai nodrošinātu to uzpildes aprīkojuma stabilu darbību.
Visi 10 ar ūdeņradi darbināmi trolejbusi ir saņemti.
Finanšu iespēju robežās tiks izvērtēta iespēja iegādāties auto-
busus darbināmus ar ūdeņraža elementu.

Ir pabeigta visu 10 ar ūdeņradi darbināmu trolejbusu testēšana, 
turpinās pieņemšana ekspluatācijā.
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3633 Zaļā mobilitāte senioriem (GREEN SAM) REA 2017.-2020. Darbība nenotika. GreenSAM projekta mērķis ir veicināt zaļo mobilitāti Baltijas 
jūras reģiona pilsētās, pievēršoties vienai konkrētai lietotāju gru-
pai – vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotājiem, nodrošinot šai 
iedzīvotāju grupai plašas iespējas izmantot videi draudzīgu pilsētas 
transportu. Projekta mērķis atbilst pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” 
vispārējam stratēģiskajam mērķim – nodrošināt ilgtspējīgu, ērtu, 
kvalitatīvu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu ikvienam 
pilsētas iedzīvotājam Rīgas pilsētas administratīvajās robežās.
Projekts ir veiksmīgi uzsākts sadarbībā ar Latvijas universitātes Tel-
piskās attīstības plānošanas maģistrantūras studentiem un mācīb-
spēkiem, Rīgas pilsētas senioriem un pašvaldības speciālistiem 
REA organizēja radošu un dinamisku pirmo koprades pasākumu 
“Mobilitātes laboratorija senioru zaļās mobilitātes veicināšanai”, 
kā arī GreenSAM projekta ietvaros organizēja izglītojoši-informatīvo 
semināru “Senioru informēšana un spēju paaugstināšana ar zaļo 
mobilitāti saistītu tehnoloģiju izmantošanā”, kurā iepazīstināja 
seniorus ar noderīgām lietotnēm un tehnoloģijām, kas atvieglo 
pārvietošanos Rīgas pilsētā un veicina senioru integrēšanos dig-
itālajā tehnoloģiju pasaulē. Ir izveidota projekta mājas lapa www.
greensam.eu. 

3930 Visaptveroša pilsētu un piepilsētu mobilitāte 
(HUPMOBILE)

REA 2019.-2021. HUPMOBILE projekta mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju integrē-
tu, ilgtspējīgu mobilitātes risinājumu plānošanai, ieviešanai, opti-
mizācijai un pārvaldībai ostu pilsētās un tām piegulošās teritori-
jās, kā arī pašās ostās. Vairot visu iesaistīto/ieinteresēto pušu, jo 
īpaši, ostas un tās komercsabiedrību, izpratni par viedu mobilitāti. 
Veicināt pāreju uz ilgtspējīgiem transporta veidiem/risinājumiem.
Transporta dalībnieku mobilitātes ekosistēmas veidošana, kas 
atbalsta ilgtspējīgas saiknes starp pilsētas un ostas transportu. 
Ņemot vērā pilsētas transporta komplekso kontekstu, HUPMO-
BILE projekta ietvaros tiks veidota jauna, uz lietotāju orientēta 
un visaptveroša pieeja, kas pēta transporta sistēmu, tās darbības 
priekšnoteikumus, attīstības dinamiku u.c. aspektus.
Projekts fokusēsies uz pilsētvides transporta lietotājiem, pētot to 
dzīvesveidu, sociāli ekonomisko statusu, līdzšinējos mobilitātes 
ieradumus.
Projekts ir veiksmīgi uzsākts, ir veiktas aktivitātes, Helsinkos notika 
HUPMOBILE projekta uzsākšanas sanāksme, kur projekta partneri 
tika iepazīstināti ar viedās mobilitātes risinājumiem Helsinku Ri-
etumu ostā un Helsinku pilsētas pašvaldības aktivitātēm ES En-
erģētikas savienības un Klimata pārmaiņu politiku izvirzīto mērķu 
ieviešanā.

3557 Bezizmešu transporta risinājumi Baltijas jūras 
reģionā (BSR electric)

REA 2017.-2020. 2018.gadā ir pabeigta pirmā pilotaktivitāte – ir iegādāti 
un nodoti ekspluatācijā 2 elektroskūteri Rīgas 1.slimnīcas 
vajadzībām. 2019.gadā ir plānots iegādāt un nodot ekspluatācija 
vēl 2 tehnikas vienības Jaunciema kapiem.

BSR electric mērķis ir palielināt elektriskās mobilitātes lomu 
(turpmāk e-mobilitāte) pilsētu transporta sistēmās ap Baltijas 
jūru, izpētot tās potenciālus un demonstrējot iespējamo dažādu 
e-mobilitātes veidu pielietojumu. Tādējādi šis starpvalstu projekts 
palīdzes samazināt CO2 emisijas un ievērojami uzlabot dzīves 
apstākļus pilsētās, kurās cieš no gaisa un trokšņa piesārņojumu, 
ko rada naftas produktu transports. Projekts virzīs publiskā sektora 
iestādes, uzņēmumus, plānotājus un transporta uzņēmumus uz 
e-mobilitātes iekļaušanu pilsētu transporta stratēģijās. Novērtējot 
vajadzības, tiks veiktas transnacionālās pilota aktivitātes noteiktu 
e-mobilitātes veidu praktiskai demonstrēšanai. Praktiski zināšanu 
veidojoši pasākumi veicinās zināšanu un pieredzes pārnešanu 
programmas pilsētās.
Projekta ietvaros ir nodrošināti divi e-skūteri tehniskām vajadzībām 
Rīgas 1.slimnīcā, viens – Rīgas Matīsa kapos.

http://www.greensam.eu
http://www.greensam.eu


289

PVS 
ID Projekta nosaukums Atbildīgā  

iestāde
Plānotais projekta 
uzsākšanas gads

Izpildes raksturojums

2018.gads 2019.gads

3819 Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobil-
itātes rīcības programma

RD PAD 2018. Noslēgts līgums, Izstrādāts esošās situācijas ziņojums, 
izstrādāts īstermiņa rīcības programmas melnraksts un tās so-
ciāl – ekonomiskais pamatojums.

Izstrādāta īstermiņa rīcības programma, organizēts sabiedrības 
informēšanas pasākums, izstrādāta vidējā termiņa programmas 
redakcija un tās sociāl – ekonomiskais pamatojums.

RP SIA “Rīgas 
satiksme”

Līdzdarbība programmas izstrādē, sniegta RD PAD ne-
pieciešamā informācija par maršrutu tīklu un tā raksturlielum-
iem.

Līdzdarbība programmas izstrādē, sniegta RD PAD nepieciešamā 
informācija par maršrutu tīklu un tā raksturlielumiem.

Rīgas pilsētas satiksmes monitoringa pilota 
sistēmas izstrāde un testēšana

RP SIA “Rīgas sa-
tiksme” − projekta 
vadošais partneris

2018.-2020. Eiropas Komisijas Inovācijas un tīklu izpildaģentūrai ir 
iesniegts Satiksmes ministrijas saskaņots projekta pieteikums 
līdzfinansējuma piešķiršanai.
Ir izveidota projekta darba grupa un ir uzsākta projekta real-
izācija.

Saņemts Eiropas Komisijas lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu 
50% apmērā.
Projekts ir izbeigts ar koordinējošā partnera – RP SIA “Rīgas sa-
tiksme” valdes lēmumu, pamatojoties uz RD SD vēstuli par savas 
dalības projektā atsaukšanu.

RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
2719 Pašvaldības dzīvojamo māju pievienošanas 

pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem projektēšana un izbūve

RD MVD 2020. Finansējums netika piešķirts. Finansējums netika piešķirts.

2549 Pašvaldības dzīvojamo māju ūdensapgādes 
sistēmu rekonstrukcija ar ūdens spiediena 
paaugstināšanas iekārtu uzstādīšanu (saistībā 
ar centrālo siltuma punktu likvidēšanas 
programmu)

RD MVD 2018.-2022. Finansējums netika piešķirts. Finansējums netika piešķirts.

Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kār-
ta (ūdensvada un kanalizācijas tīkla 
paplašināšana Imantā, Berģos (Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos)

SIA “Rīgas ūdens” 2017.-2022. Turpinās būvprojektu izstrāde. Turpinās divu būvprojektu izstrāde.

RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
3682 Integrēti energoefektivitātes risinājumi 

daudzdzīvokļu māju renovācijai (INNOVATE)
REA 2017.-2020. Projekts ir īstenošanas procesā. Ir sagatavota un iesniegta pro-

jekta starpatskaite. Ir izveidots pētījums, kas ir pieejams pro-
jekta mājas lapā http://www.financingbuildingrenovation.eu/ 
Uzsākts darbs pie Integrētā senergoefektivitātes pakalpojumu 
paketes izstrādes.

INNOVATE pievēršas dzīvojamo ēku sektoram. ES pašlaik ir ļoti maz 
veiksmīgu energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju/ ESCO uzņē-
mumu, kas piedāvātu dziļās energoefektīvitātes renovācijas pro-
grammas un pieeju pievilcīgam un ilgtermiņa finansējumam privāto 
māju īpašniekiem, jo šī nozare tiek uzskatīta par daudz riskantāku 
nekā sabiedriskais sektors. Projekts pievērsīsies vienģimeņu mā-
jokļu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sakārtošanai.
INNOVATE sniegs atbalstu vietējām pašvaldībām un to partneriem, 
izstrādāt integrētas energoefektivitātes pakalpojumu komplektus, 
koncentrējoties uz tālejošiem energoefektīvas modernizēšanas 
sasniegumiem dzīvojamā sektorā (min. 50% enerģijas ietaupījuma). 
Šādi integrēti pakalpojumi atvieglos piekļuvi ilgtermiņa finansēju-
mam, lai nodrošinātu to, ka dziļā renovācija kļūs pieejama lielā-
kajai daļai mājsaimniecību. Tas veicinās arī īstenot kvalitātes un 
darbības standartus, lai paaugstinātu patērētāju uzticību.  
Ir izstrādātie projektā paredzētie materiāli par finansējuma modeļi-
em daudzīvokļu māju renovācijai. Projekta ietvaros ir nodrošināts 
atbalsts REA īstenotai līdzfinansējuma programmai daudzīvokļu 
māju renovācijai. Pieredzes apmaiņas programmas ietvaros “No 
pilsētas pilsētai”, REA organizēja Rīgā mācību vizītes norises vietu, 
kuru apmeklēja 19 Austrumeiropas pilsētu mēri un viņu vietnieki, 
kuru pašvaldības piedalās projektā “Pilsētu mēru pakts – Austru-
mi”, tai skaita pārstāvji no Gruzijas un Ukrainas.

http://www.financingbuildingrenovation.eu/
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Palīdzība energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās 
mājas renovācijai

REA 2017.-2020. Realizējot Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmu 
“Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju at-
jaunošanai”, 2019.gadā REA sniedza klātienē un telefoniski ap 3 000 
konsultāciju iedzīvotājiem, dzīvokļu īpašnieku biedrībām un pār-
valdīšanas uzņēmumiem par NĪ energoefektivitātes pasākumiem 
un realizējamās programmas sniegtajām iespējām.

3600 Multimodāla pilsēta / CMM (cities.multimod-
al)

REA 2017.-2020. Projekts ir veiksmīgi uzsākts, ir veiktas aktivitātes saskaņā ar 
projekta īstenošanas plānu. 2019.gadā plānots īstenot mobil-
itātes punkta ieviešanu VEF apkaimē.

Pilnveidot pašvaldības institūciju, publiskā transporta operato-
ru un infrastruktūras pakalpojumu sniedzēju, kā arī visu pilsētas 
transporta lietotāju zināšanas un prasmes, ar mērķi ieviest jaunus, 
videi draudzīgus pārvietošanās risinājumus un ikdienas paradumus 
pilsētvidē.
Izveidot efektīvu, vietas, enerģijas u.c. resursus taupošu mobilitāti 
un loģistiku pilsētā, kas vienlaikus nodrošina gan labu pilsētas cen-
tra pieejamību, gan pievilcīgas pilsētas centra teritorijas, kurās tiek 
nodrošinātas visas iedzīvotāju pamatvajadzības.
Veicināt sabiedrības informētību par jaunām koncepcijām mobil-
itātes pārvaldībā un motivēt pilsētas iedzīvotājus ikdienā izvēlēties 
ilgtspējīgus pārvietošanās veidus.
Mainīt investīciju politiku pilsētā, priekšroku dodot ilgtspējīgu 
transporta veidu attīstībai.
Ir veiktas plānošanas un tehniskās  aktivitātes, lai 2020.gadā jūnija 
izveidot pirmo mobilitātes punktu VEF apkaimē.

 

Energoefektivitātes uzlabošana, t.sk. 
norobežojošo konstrukciju siltināšana, 
apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu 
renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu 
uzstādīšana u.c.

RD ĪD 2017.-2021. Darbi veikti sekojošās izglītības iestādēs:
•	 Rīgas 167.pirmsskolas izglītības iestādē; 
•	 Rīgas 42.pirmsskolas izglītības iestādē;
•	 Rīgas 79.pirmsskolas izglītības iestādē; 
•	 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”;
•	 Mežciema pamatskolā; 
•	 Rīgas 145.pirmsskolas izglītības iestādē. 
•	 Rīgas 162.pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”,
•	 Rīgas Daugavgrīvas vidusskola.

Darbi veikti sekojošās iestādēs:
•	 Rīgas Ezerkrastu vidusskolas, Malienas ielā 89, Rīgā, fasādes 

siltināšanas darbi;
•	 Kultūras un atpūtas centra “Imanta” ēkas, Anniņmuižas bulvārī 

29, Rīgā, jumta siltināšanas darbi.

3963 Starptautiska līmeņa novērtējuma no-
drošināšana Rīgas transporta sistēmas 
ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas 
daļām – Vidējā termiņa rīcības programma un 
Ilgtermiņa rīcības programma

RD PAD 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Uzsākta iepirkuma procedūra.

RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana

 

Teritorijas (provizoriski Skanstes teritorija, 
Torņakalna “ziemeļu teritorija”, Zaķusala) 
revitalizācija, izveidojot sabiedrisku objektu ar 
koncertzāles un konferenču centra funkc-
iju (Rīgas degradētā teritorija tiks izvēlēta 
konkursa kārtībā)

LR KM 2017.-2022. 10.07.2018. MK tika izskatīts informatīvs ziņojums “Par veikto 
finanšu un ekonomisko aprēķinu nacionālās koncertzāles (ar 
konferenču centru) projekta īstenošanai publiskās un privātās 
partnerības jomā Rīgā rezultātiem, secinājumiem un turpmāko 
rīcību”, kurā tika vērtēti Nacionālās akustiskās koncertzāles 
iespējamie īstenošanas modeļi. Koncertzālei paredzētais fi-
nansējums tika pārcelts no 5.6.1.SAM uz 5.5.1.SAM (MK 11.09.2018. 
noteikumi Nr. 576 un MK 11.09.2018. noteikumi Nr. 577). Šobrīd 
norit darbs pie ziņojuma par koncertzāles īstenošanu sagat-
avošanas. 

Ministru kabinetā 2019.gada 5.novembrī izskatīts informatīvais 
ziņojums “Par nacionālās koncertzāles attīstības projekta izstrādes 
gaitu un nepieciešamo finansējumu juridisko risinājumu izstrādei” 
(prot. Nr.51 51.§), kurā piedāvāta turpmākā rīcība nacionālās kon-
certzāles ar konferenču funkciju projekta īstenošanai Rīgā.
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Tabakas fabrikas teritorijas revitalizācija LR KM 2016.-2021. Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju at-
balsta centra “TabFab” izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 
58a, Rīgā:
•	 29.05.2018. noslēgts sadarbības līgums ar Dānijas kultūras 

institūtu, Kultūras ministriju un Latvijas Kultūras akadē-
miju par sadarbību meta konkursa organizēšanā.

•	 27.07.2018. parakstīts finansēšanas līgums ar CFLA.
•	 27.07.2018. ar iepirkuma komisijas lēmumu “Par žūrijas 

komisijas izveidi Metu konkursa “TabFab radošā kvartāla 
pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija”” apstiprināts Metu 
konkursa žūrijas sastāvs. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja 
K.Gruškevica.

•	 17.08.2018. publicēts paziņojums par metu konkursu IUB 
mājas lapā un ES vēstnesī.

•	 20.08.2018. paziņojums arhitektiem par metu konkursa 
norises laiku. Informācija pretendentiem pieejama metu 
konkursa mājas lapā: http://tabfab.metukonkurss.lv/.

•	 06.09.2018. saņemts avansa maksājums no CFLA.
•	 30.10.2018. iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums 

CFLA.
•	 26.11.2018. izstrādāto metu iesniegšana.
•	 06.12.2018. žūrijas komisijas rezultātu paziņošanas atklātā 

sēde.
•	 07.12.2018. metu konkursa godalgoto darbu izstāde, Dāni-

jas kroņprinča vizīte.
•	 20.12.2018. iesniegts otrais maksājuma pieprasījums CFLA.
•	 20.12.2018. godalgoto darbu izstāde teātra mājā “Zirgu 

pasts”.

Projekta “Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industr-
iju atbalsta centra “TabFab” izveide nekustamajā īpašumā Miera 
ielā 58a, Rīgā” ietvaros 19.06.2019. noslēgts līgums par būvprojek-
ta izstrādi un autoruzraudzību. 19.12.2019. noslēgta vienošanās ar 
arhitektu biroju NRJA par projektēšanas darbu I posma papildus 
apjoma darbu veikšanu, notiek būvprojekta izstrāde. Projekta 
īstenošanas termiņš – 31.12.2022.

 

Noliktavu un darbnīcu telpu kompleksa 
izbūve Lubānas ielā

LR KM 2017.-2021. Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu 
kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā:
•	 27.07.2018. parakstīts finansēšanas līgums ar CFLA.
•	 31.07.2018. noslēgts līgums ar būvprojekta izstrādātāju – 

SIA “Arhitektu birojs Krasts” par būvprojekta izstrādi un 
autoruzraudzības veikšanu iepirkuma 1.daļai.

•	 30.10.2018. iesniegts CFLA pirmais maksājuma pieprasī-
jums.

•	 Būvprojekta izstrāde – saņemta precizējošajā informāci-
ja no LNOB par biroja telpu vēlamo plānojumu, skatuves 
konstrukcijām (telferi, sienas un griestu nestspēja, sijas 
daudzums un izvietojums). Veikti precizējumi ĢP, telpu 
plānojuma aktualizācija, TN precizēšana, darbs pie fasā-
des risinājumu izstrādes.

•	 10.12.2018. saskaņots projektētāju piedāvājums telpu plā-
nojumam.

•	 Decembris 2018 – būvprojekta izstrāde- plānots iesniegt 
MBP 2019.gada janvāri

•	 Decembris 2018 – ar LNOB saskaņots kompensējamo no-
liktavu apjoms.

•	 Decembris 2018 – maksājumā pieprasījumu iesniegša-
na CFLA, iepirkuma dokumentācijas sagatavošana CFLA 
pirms pārbaudei.

Projekta “Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma 
zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā” ietvaros 09.08.2019. 
noslēgts līgums par demontāžas darbiem, tiek turpināts darbs pie 
būvprojekta izstrādes. Projekta īstenošanas termiņš – 31.12.2022.

http://tabfab.metukonkurss.lv/
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Ēkas Aristida Briāna ielā 13 pārbūve un tai 
piegulošās teritorijas revitalizācija

LR KM 2017.-2022. Prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveide nekusta-
majā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā:
•	 18.04.2018. Projektētāja sagatavots un Pasūtītājam ie-

sniegts Projektēšanas uzdevums (saskaņots ar Lietotāju).
•	 03.07.2018. saskaņots būvprojekts minimālā sastāvā un 

iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē.
•	 26.07.2018. saņemts CFLA uzaicinājums Nr.39-2-60/9947 

iesniegt projekta iesniegumu 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

•	 27.07.2018. parakstīts finansēšanas līgums ar CFLA (pro-
jekts Nr.5.6.1.0/17/I/004).

•	 06.08.2018. saņemta Rīgas pilsētas būvvaldes būvat-
ļauja ar projektēšanas nosacījumu izpildes termiņu līdz 
06.08.2022.

•	 06.09.2018. saņemts avansa maksājums no CFLA.
•	 30.10.2018. iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums 

CFLA.
•	 27.11.2018. iesniegts projekta pieteikums.

Projekta “Prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveide 
nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā” ietvaros 15.07.2019. 
noslēgts līgums par projektēšanas darbiem un autoruzraudzību, 
notiek būvprojekta izstrāde.

2591 Hapaka grāvja (Kleistos) krasta aizsargnosti-
prinājumi

RD MVD 2018.-2021. Netika piešķirts finansējums. Netika piešķirts finansējums.

Pieteikuma stadija: Sea HeritAge REvitalisa-
tion: Rebuilding identity through creative, 
novel and inclusive urbanisation (SHARE) 
[“HORIZON 2020” uzsaukuma “SC5-20-2019 - IA 
Innovation action” ietvaros]

RPA RPAB 2020.-2023. Sagatavoti un iesniegti projekta pieteikumi konkursa 1. un 2. kārtai. 
Finansējums nav saņemts.

3609 Pretplūdu pasākumu realizācija Bolderājā RD PAD 2019.-2022. Tika uzsākta ERAF līdzfinansēta projekta “Bolderājas pretplūdu 
pasākumi” īstenošana, kura ietvaros līdz 2021.gadam plānots 
uzbūvēt pretplūdu aizsargdambi gar Buļļupi posmā no Grants 
ielas līdz Kapteiņu ielai.

Uzsāktas iepirkumu procedūras par būvdarbu un būvuzraudzības 
pakalpojumu veikšanu.

3676 Bolderājas pretplūdu pasākumu būvprojekta 
izstrāde

RD PAD 2017.-2019. Tika turpināta plūdu risku novēršanas pasākumu Bolderājā 
Lielās ielas apkārtnē būvprojekta izstrāde, ko plānots pabeigt 
2019.gadā.

Noslēdzās plūdu risku novēršanas pasākumu Bolderājā Lielās ielas 
apkārtnē būvprojekta izstrāde.

3825 “Platforma integrētai sadarbībai ūdens resur-
su pārvaldībai” (BSR Water)”

RD PAD 2018.-2021. Apstiprināts projekta pieteikums. Noslēgts projekta fi-
nansēšanas līgums un noorganizēta partneru tikšanās Rīgā.

Projekta ietvaros izveidota interaktīva platforma “Baltic Smart Wa-
ter Hub” (Vieda ūdens apsaimniekošana Baltijas jūras reģionā”) 
https://www.balticwaterhub.net/, kurā ir sākts apkopot līdzšinējo 
Baltijas jūras reģionā īstenoto ūdens apsaimniekošanas projek-
tu labās prakses piemērus. Vienlaikus, pamatojoties uz “ iWater” 
projekta iegūto pieredzi un galvenajiem secinājumiem, sniegti 
priekšlikumi grozījumiem Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas 
rekomendācijā “Lietus notekūdeņu samazināšana no apbūvētām 
teritorijām, uzlabojot lietusūdens pārvaldību” (2002. gada 6. marts, 
Nr. 23/5).

2862 Jaunciema, Bolderājas un Pļavnieku kapu 
digitalizācija

RD MVD 2020.-2021. Netika piešķirts finansējums. Netika piešķirts finansējums.
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3226 Rīgas Centrāltirgus revitalizācija RD PAD 2019.-2021. Saņemta Rīgas pilsētas būvvaldes atzīme būvatļaujā par pro-
jektēšanas nosacījumu izpildi.
Sagatavots un RD PAD Stratēģiskās vadības pārvaldē iesniegts 
projekta “Rīgas Centrāltirgus revitalizācija – kanālmalas in-
frastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošana” iesniegums 
5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases 
kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai 
nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

Norisinājās iepirkumu procedūras par būvdarbu un būvuzraudzības 
pakalpojumu veikšanu. Ņemot vērā 29.05.2019. RD Pilsētas attīstības 
komitejas sēdes protokolā Nr.33 1.punktā lemto, veiktas atbilstošas 
darbības.

Piesārņotas vietas sannācija Sarkandaugavas 
kanālā

RD MVD 2020.-2024. Izstrādāts sanācijas projekts. RD PAD pārstrādājis sanācijas projektu ES finansējuma pieprasīju-
mam.

RV15 Laba vides kvalitāte
3085 Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā 

“Piejūra” (NATURA 2000 vieta), (LIFE CoHaBit)
RD PAD 2016.-2020. Izstrādāti atzinumu papildinājumi DP “Piejūra” aizsargājamo 

biotopu atjaunošanai un kopšanai – noteiktas teritorijas un 
metodes biotopu apsaimniekošanai. 
Veikti biotopu atjaunošanas un kopšanas darbi Daugavgrīvā. 
Veikta  uzdevuma izstrāde, iepirkuma konkursa izsludināšana 
biotopu atjaunošanai Mangaļsalas pussalā.
Uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde, organizētas sabie-
driskās apspriešanas.
Veikti vairāki informatīvi pasākumi sabiedrības izglītošanai un 
iesaistei par dabas vērtību saglabāšanu parkā.
Veikta antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve DP 
“Piejūra” (Natura 2000 vieta).

Projekta ietvaros izstrādāts dabas aizsardzības plāns, veiktas prak-
tiskās darbības biotopu un sugu aizsardzībai dabas parkā, kā arī 
organizētas vairākas sabiedrību izglītojošas un informējošas aktiv-
itātes.

3149 Strūgas – Maskavas forštates teritorijas 
labiekārtojums visām paaudzēm

AI 2017.-2020. Netika īstenots finansiālu apsvērumu dēļ. Aktualizētas idejas būvprojekta izstrādei sadarbībā ar apkārtnes 
iedzīvotājiem, finanšu piesaistes mēģinājumi.

3773 Kojusalas dārza labiekārtošana - būvprojekts AI 2019. Finansiālu apsvērumu dēļ darbi neturpinās. Nerealizējas finanšu trūkuma dēļ.

3146 Krīdenera dambja un turpinājuma līdz Dauga-
vas krastmalai attīstība

AI 2015.-2020. Vestas sarunas ar RD PAD par jaunā Rīgas teritoritorijas plāno-
juma apstiprināšanu un veiktajiem papildinājumiem tajā.

Vestas sarunas ar RD struktūrvienībām. Gaidām RTP apstiprināšanu 
ar veiktajiem papildinājumiem tajā. Apsvērta ideja par laivu no-
laišanas vietu.

3771 Zirņu pussalas labiekārtošana Dārziņu 
apkaimē

AI 2018.-2020. Turpināta sarakste ar institūcijām par nepieciešamajiem sagat-
vošanās darbiem būvprojekta izstrādei. Ir saņemti divi atzinu-
mi par peldvietas vides novērtējumu.

Nerealizējas finanšu trūkuma dēļ. 

3439 Teritorijas labiekārtošana Kvadrāta ielā 22, 
Ķengaraga apkaimē “Zaļais teātris”

AI 2017.-2020. Netika turpināts finansiālu apsvērumu dēļ. Nerealizējās būvprojekta aktualizācija finanšu trūkuma dēļ.

3840 Lielupes ielas rotaļu laukuma, gājēju celiņu 
un apgaismojuma izbūve

PI 2018. Projektu izstrāde un saskaņošana. Gājēju celiņa izbūve, apgaismojuma ierīkošana.

Pilsētas vēsturiskās strūklakas restaurācija RD MVD 2018.-2020. Veikti renovācijas darbi Viesturdārza strūklakas atjaunošanai. 
Strūklakai Kongresu namā tika uzstādīts jauns šahtas vāks un 
veikts ūdensvadu remonts.

Tika veikti Vērmanes dārza strūklakas “Gadalaiki” remonta darbi.
Strūklakai pie Kongresu nama (Kronvalda parkā) tika veikti hi-
droizolācijas remonta darbi.

3918 Ēkas brīvības ielā 124 pagalma labiekārtošana AI 2019. Nerealizējas finanšu trūkuma dēļ.

3921 Peldvietas “Rumbula” paplašināšana, stāvlau-
kuma pie peldvietas izbūve

AI 2019. Nerealizējas finanšu trūkuma dēļ.

Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” de-
gradēto teritoriju sakārtošanas 1.posms 

SIA “Rīgas meži” 2019. Veikta veco atrakciju pamatu demontāža un teritorijas sakārtošana 
aptuveni 3,9ha platībā.
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1874 Upesgrīvas ielas novadgrāvja atjaunošana RD MVD 2018.-2021. Netika piešķirts finansējums. Netika piešķirts finansējums.

2237 Zolitūdes ielas novadgrāvju sistēmas  at-
jaunošana

RD MVD 2018.-2021. Netika piešķirts finansējums. Netika piešķirts finansējums.

2096 Šķērsielas grāvju atjaunošana RD MVD 2019. Netika piešķirts finansējums. Netika piešķirts finansējums.

879 Pleskodāles un Šampētera apkaimju galveno 
grāvju atjaunošana

RD MVD 2018.-2021. Veikta daļēja Pleskodāles un Šampētera apkaimju galveno 
grāvju atjaunošana.

Netika piešķirts finansējums.

2089 Bišumuižas upītes rekonstrukcija RD MVD 2018. Netika piešķirts finansējums. Netika piešķirts finansējums.

PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
3479 Skanstes teritorijas revitalizācija (būvprojekta 

izstrāde)
RD PAD 2016.-2018. Saņemta Rīgas pilsētas būvvaldes atzīme būvatļaujā par pro-

jektēšanas nosacījumu izpildi.
Notiek būvprojekta “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kār-
tas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar 
Bukultu ielu” izstrāde.

Projekta ietvaros turpinājās darbs pie būvprojekta 2.kārtas 
izstrādes, kas paredz risinājumus inženiertīklu savienojumam ar 
maģistrālajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

RV17 Augoša daudzprofilu osta
Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz 
Kundziņsalu

RBP 2017.-2021. CFLA apstiprināts projekta iesniegums ES KF līdzfinansējums 
projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu”.
Apstiprināts lokālplānojums Kundziņsalā un teritorijā starp 
Sarkandaugavas atteci, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes 
ielu.
Izstrādāts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums. 
Izsludināts atklāts konkurss “Satiksmes pārvada no Tvaika ielas 
uz Kundziņsalu būvniecība”. 

Atklāta konkursa “Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu 
būvniecība” rezultātā 2019.gada decembrī noslēgts līgums par sa-
tiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvprojekta izstrādi 
un būvniecību.

RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
3785 Infrastruktūras atjaunošana Jaunatnes dārzā, 

Rīgā
RD MVD 2019. Tika gatavota iepirkuma dokumentācija Tika veikts iepirkums, noslēgts līgums, izstrādāts Paskaidrojuma 

raksts, saskaņots projekts un veikti būvdarbi, kas tika pabeigti 2020. 
g. janvārī.

Klientu portālā vadības sistēmas SMART 
uzlabojumi

RNP 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Realizētas sekojošas izstrādes:
•	 organizācijas struktūras vadības modulis nodrošina sistemati-

zētu un kontrolētu pieeju pie sensitīviem datiem, kas glabājas 
SMART sistēmā;

•	 tranzītrēķinu apstrāde – Funkcionālie objekti (modulis) nodro-
šina automatizētu tranzīta pakalpojumu piegādātāju rēķinu 
apstrādes procesu, apstrādājot ienākošos rēķinus par pakal-
pojumiem, ka arī pakalpojumu funkcionālo objektu struktūras 
un ar tiem saistīto skaitītāju informācijas no norēķinu sistē-
mām HORIZON un IRMA centralizāciju, paredzot universālu 
funkcionālo objektu kodifikāciju;

•	 plānoto remontdarbu vadības modulis nodrošina automatizē-
tu Finanšu pārvaldes Plānošanas un ekonomiskās analīzes no-
daļas uzturēšanas darbu plānu vadību, plānošanas un plānoto 
uzturēšanas darbu uzskaites procesu;

•	 pirmstiesas brīdinājumi nodrošina automatizētu pirmstiesas 
brīdinājumu (turpmāk – PB) (masveida) sagatavošana klien-
tiem, kuriem ir izveidojies parāds izveidojot tiem “Standarto 
pirmstiesas brīdinājumu” pēc definētiem kritērijiem un no-
teiktas PDF veidnes;
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•	 parādu atgūšanas procesa uzlabošana nodrošina tiesvedības 
lietu reģistrā iekļauto civilprasību informācijas atjaunošanu 
automātiskā režīmā ar datiem no LR Tiesu administrācijas, no-
drošinot reģistrā iekļauto lietu datu kvalitātes uzlabošanu, ka 
arī automatizēto maksājumu par valsts nodevu, tiesu izdevu-
mu u.c maksājumu pieprasījumu apstrādes procesu;

•	 Mantojumu lietu reģistra izstrāde un ieviešana nodrošina pa-
rādu atgūšanas procesa un tiesvedības nodaļas funkciju au-
tomatizēšanu;

•	 funkcionalitāte un darbi, kuri saistīti ar ūdens patēriņa skai-
tītāju (turpmāk – ŪPS) rādījumu lapiņu izņemšanu no pakal-
pojumu rēķiniem un ŪPS rādījumu kvīšu ģenerēšanu un ar to 
saistīto pieteikumu reģistrēšanu nodrošina ūdens patēriņa 
skaitītāju rādījumu iesniegšanas kvīšu daudzumu samazinā-
šanu;

•	 sabiedrības parādu atgūšanas procesa uzlabošanai ieviesta 
tiesvedības nodaļas funkciju automatizēšanas funkcionalitāte, 
kura, nodrošina iespēju tiesvedības lietā pievienot atbildīgo 
darbinieku, tiesas sēžu datumu un laiku fiksēšanai tiesvedības 
lietā, nevis tikai pēdējo katrā instancē, automatizētas pava-
dvēstules dokumenta izveidošanu.

Daudzfunkcionālas bezmaksas mobilās ap-
likācijas izstrāde un ieviešana

RNP 2020. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Projekts pārcelts uz 2020.gadu.

Resursu vadības un uzskaites sistēmas HORI-
ZON pilnvērtīga ieviešana

RNP 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Horizon ANR (Apsaimniekošanas un Norēķinu Risinājums) ieviesta 
iecirknī Jugla, Austrumi. Turpinās risinājuma korekciju ieviešana, 
uzlabojumi, funkcionalitātes paplašināšana. Kā arī noris nākama 
iecirkņa sagatavošanas darbi pārejai uz Horizon ANR.
Sasniegtais rezultāts:
Būtiski uzlabota datu kvalitāte, kas nākotnē ļaus precīzāku un ātrā-
ku citu iecirkņu migrēšanu no IRMA uz Horizon.

Resursu vadības un uzskaites sistēmas HO-
RIZON zemes nomas uzskaitei nepieciešamo 
moduļu uzlabojumi

RNP 2020. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Resursu vadības un uzskaites sistēmas HORIZON zemes nomas 
uzskaitei modulī veiktie uzlabojumi:
•	 uzlabota Zemes nomas datu kvalitāte, kas būtiski samazina 

kļūdas apstrādes procesā;
•	 izstrādāta kadastrālās vērtības, platības izmaiņu fiksēšana 

kas nodrošina vēsturisko datu un izmaiņu analīzi.

Klientu apkalpošanas centru aprīkošana 
ar vides pieejamības tehnisko aprīkojumu 
personām ar kustību traucējumiem

RNP 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Ņemot vērā palielinātu klientu apmeklējumu iecirknī “Austrumi” 
Zebiekstes ielā 8 (2018.gadā – 24 423, 2019.gadā – 33 000), ir 
pieņemts lēmums 2020.gadā uzsākt projekta izstrādi (arī daļēju iz-
būvi) ar vides pieejamības tehnisko aprīkojumu personām ar kus-
tību traucējumiem, un jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiem iecirknī 
“Austrumi” par jaunu uzbrauktuves izveidi pie ieejas iecirknī, un 
uzbrauktuves/ lifta izbūvi iekštelpās, lai varētu nokļūt Klientu ap-
kalpošanas centrā un tikties ar iecirkņa darbiniekiem.
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Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātās 
nolasīšanas sistēmas izstrāde centralizētai 
ūdens patēriņa skaitītāju datu apkopošanai

RNP 2019. Paveiktie darbi:
2018. gada jūnijā ar RNP pašu spēkiem tika ieviests attālinātais 
ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas monitorings. 
Sasniegtais rezultāts:
2018. gada jūnijā ieviesta attālināti nolasīto datu uzraudzības 
sistēma. Sistēma dod iespēju automātiski pārbaudīt piegādā-
tos datus no dažādiem operatoriem.
2018.gadā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nav iesnieguši 
kopības lēmumus par attālināti nolasāmo skaitītāju 
uzstādīšanu.

Projekts tika realizēts 2018.gadā, papildus izmaiņas nav veiktas. 
2019.gadā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nav iesnieguši 
kopības lēmumus par attālināti nolasāmo skaitītāju uzstādīšanu.

Klientu apkalpošanas centru aprīkošana ar 
modernu rindu vadības sistēmu 

RNP 2019.-2020. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Rindu vadības sistēma jau ir ieviesta sešos KAC (A.Čaka ielā 42, Tilta 
ielā 11 k-1, Zebiekstes ielā 8, Ed.Smiļģa ielā 46, Maskavas ielā 168, 
Brīvības ielā 430A), papildus septīto KAC Mārtiņa ielā 7 2019. gadā 
aprīkoja ar modernu rindu vadības sistēmu.
Sasniegtais rezultāts:
Rindu vadības sistēma spēj atpazīt mājas pilnvarotas personas 
apliecības un izsniedz numuriņu apkalpošanai prioritārā kārtā.

RNP autoparka modernizācija, automobiļu 
remonta nodrošināšana

RNP 2019. 2018.gadā netika iegādāti transportlīdzekļi.
Sasniegtais rezultāts:
Optimizēts esošo transportlīdzekļu noslogojums.
Specializētās tehnikas vienības tika piesaistītas no ārpakalpo-
juma.

2019.gadā par atlikušo operatīvā līzinga summu 4 000,00 EUR bez 
PVN tika iegādāti 4 Opel Vivaro kravas furgoni.
Sasniegtais rezultāts:
Optimizēts esošo transportlīdzekļu noslogojums.
Specializētās tehnikas vienības tika piesaistītas no ārpakalpojuma.
Papildus noslēgts līgums par transportlīdzekļu nomu (2 transporta 
vienības), lai eksperimenta rezultātā izvērtētu plānotās reorgan-
izācijas remonta brigāžu lietderību un ātru reaģēšanu uz pieteik-
tiem remonta darbiem.

Novecojošās datortehnikas nomaiņa ar 
jaunām, jaudīgākām darbastacijām oper-
atīvākai darbu veikšanai

RNP 2019. Paveiktie darbi:
2018.gada iegādātas un uzstādītas:
•	 5 jaunas multifunkcionālās iekārtas;
•	 54 stacionārie datori (23 uzstādīti, 12 zvanu centra pro-

jektam);
•	 18 portatīvie datori (9 uzstādīti), 42 monitori (30 uzstādīti, 

12 zvanu centra projektam).
Noslēgts līgums par datortehnikas rezerves daļu piegādi (10 
000 EUR apgūti 2018.gadā, 5 000 EUR tiks apgūti 2019.gadā).
Sasniegtais rezultāts:
Dīkstāve tehnisku iemeslu dēļ notika tikai dažas reizes un tika 
operatīvi novērsta. Uzstādīta jauna datortehnika ar augstāku 
veiktspēju, kas samazina laika patēriņu dažādām operācijām.

Paveiktie darbi:
2019.gada iegādātas un uzstādītas:
•	 45 stacionārie datori;
•	 45 jaunie monitori
•	 19 portatīvie datori.
Noslēgts līgums par datortehnikas rezerves daļu piegādi (15 000 
EUR apgūti 2019. gadā)

Sasniegtais rezultāts:
Uzstādīta jauna datortehnika ar augstāku veiktspēju, kas samazina 
laika patēriņu dažādām operācijām.

Rezerves kopiju (Backup) risinājuma 
paplašināšana, alternatīva datu centra 
izveidošana, esošo serveru programmatūras 
aizstāšana ar jaunāku

RNP 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Risinājums ir sagatavots.
Ieviešana plānota 2020.gada 1.ceturksnī. Failu rezerves kopiju izvei-
de un to attālināta kopēšana nodrošinās uzņēmumam pilnīgu datu 
drošību un pat iespēju pilnvērtīgi turpināt darbu gadījumos, kad 
tiek apstādināta primārā IT sistēma.
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Esošo serveru aizstāšana ar jaunākiem RNP 2019. Paveiktie darbi:
2018. gadā ir iegādāti divi serveri, kas paredzēti RVS Horizon 
sistēmai. Novembrī ir izveidots jauns Horizon serveru klāsteris, 
kas sastāv no diviem neatkarīgiem serveriem, ar tehniskajiem 
resursiem tuvākajiem ~ 3 gadiem.
Sasniegtais rezultāts:
SMART sistēmas darbība ir stabila, ir iespējams paplašināt tās 
funkcionalitāti, kas atvieglo un paātrina informācijas apmaiņu 
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, kā arī nodrošina kvalitatīvu 
klientu apkalpošanu virtuālajā vidē – www.e-parvaldnieks.lv

Plānotie darbi tika izpildīti 2018.gadā, papildus serveri netika 
iegādāti.

Licenču un drošības sertifikātu iegāde RNP 2019. 2018. gadā iegādātas jaunas Horizon licences un Microsoft SQL 
servera licences tuvākajiem ~3 gadiem, kā arī atjaunotas Vm-
Ware vCentra un serveru licences.

Iegādāta licence programmatūrai Proactive Password Auditor li-
etotāju kontu auditēšanai. Ka arī Licence programmatūras pakotnei 
datoru attālinātai uzraudzībai.

3416 Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pil-
nveidošana (II periods) − VT pilnveidošana 
teritorijā “Mežaparks”

RD PAD 2018. Ar Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas 2018.gada 2.jūlija 
protokolu Nr.19 ir mainītas projekta 3416 aktivitātes (VT piln-
veidošana teritorijā “Mežaparks”; Paaugstinātas precizitātes 
nivelēšanas tīkla izveidošana un Rīgas kvaziģeoīda modeļa iz-
veidošana) un piešķirtā finansējuma apjoms. 
Izsludināts iepirkums un noslēgts līgums ar SIA “ĢEODĒZISTS” 
par VT pilnveidošanu teritorijā “Mežaparks”.

Līguma Nr. DA-18-101-lī ietvaros veikti paaugstinātas precizitātes 
nivelēšanas darbi Rīgas pilsētas teritorijā “Mežaparks”, pārbaudīti 
nivelēšanas darbu rezultāti un no izpildītāja pieņemts elektroni-
sks ģeodēzisko materiālu komplekts par paaugstinātas precizitātes 
nivelēšanas darbiem, t.sk., katalogs ar ģeodēzisko punktu dar-
ba augstumiem, objektu shēma un lauka mērījumu rezultāti un 
aprēķini. 

3416 Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla 
pilnveidošana (II periods) − Paaugstinātas 
precizitātes nivelēšanas tīkla izveidošana

RD PAD 2018. Saņemts pozitīvs atzinums no LĢIA, kā rezultātā ir pilnveidoti 
249 Rīgas VT iekļauto bijušās 2.klases nivelēšanas tīkla punktu 
augstumi visā Rīgas teritorijā.
Lai nodrošinātu 1. klases nivelēšanas trases Tīraine - 
Daugavgrīva veikšanu 2019.gadā.,  apsekoti 78 VT ģeodēziskie 
punkti un no jauna ierīkoti 9 ģeodēziskie punkti ar zīmes tipu 
“grunts repers”.

Izsludināts iepirkums un noslēgts līgums Nr. DA-19-58-lī ar SIA “ĢE-
ODĒZISTS” par Paaugstinātas precizitātes nivelēšanas tīkla izveido-
šanu Rīgas teritorijā, t.sk., ģeodēzisko punktu ierīkošanu, mērījumu 
veikšanu un nivelēšanas pārskata izstrādāšanu. 
Līguma ietvaros veikta ģeodēzisko punktu apsekošana, trases reko-
gnoscēšana un 23 grunts reperu ierīkošana.

3416 Rīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla piln-
veidošana (II periods) − Rīgas kvaziģeoīda 
modeļa izveidošana

RD PAD 2019. Uzsāktas sarunas ar potenciālajiem Rīgas kvaziģeoīda modeļa 
veidotājiem – LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts un 
RTU Būvniecības un inženierzinātņu fakultātes Ģeomātikas 
katedru, par sadarbības iespējām kvaziģeoīda modeļa izveidē 
un sadarbības formu.

Pēc RD Pilsētas attīstības departamenta iniciatīvas Latvijas Ģeotel-
piskās informācijas aģentūras vadībā izveidota nozaru speciālis-
tu darba grupa ar mērķi – izstrādāt metodiku un shēmu  esošā 
kvaziģeoīda modeļa precizēšanai Rīgas teritorijā. 
Kvaziģeoīda modeļa precizēšanas vajadzībām uzsākti mērījumi 
apvidū ar globālās pozicionēšanas metodi.

3698 Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības 
risinājums (PKIP)

RD ITC 2018. Apstiprināts projekts un noslēgts līgums ar CFLA. Veikta kon-
sultantu piesaiste, nozares esošās situācijas izpēte un prasību 
apzināšana. Sagatavotas tehniskās specifikācijas program-
matūras iepirkumam.

Noslēdzies iepirkums “PKIP projekta risinājumu izstrāde un ievieša-
na”.  Ar izstrādātāju SIA “ZZ Dats” parakstīts “PKIP projekta risināju-
mu izstrāde un ieviešanas” līgums.
Organizēts seminārs “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības 
risinājums” sadarbības partneriem un izstrādātājiem.
Uzsākta Resursu vadības sistēmu (RVS)   un   Dokumentu vadības 
sistēmu (DVS) integrācijas tehniskās specifikācijas dokumenta 
izstrāde. 

3638 Publiskās pārvaldes informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības 
sistēma (PIKTAPS)

RD ITC 2019. Dalība ERAF IKT projektu vērtēšanā un atzinuma sniegšanā 
par projektā piedāvāto risinājumu atbilstību valsts pārvaldes 
un pašvaldības datu apmaiņas datu apmaiņas un sadarbības 
prasībām.
PIKTAPS projekta e-adreses papildinājumu izveides, doku-
mentēšanas, izstrādes un ieviešanas darbi.
Līdzdalība “Drošas elektroniskas piegādes platformas (DEPP) 
risinājuma attīstība” 1.kārtas vadlīniju izstrādē.
Dalība Datu publicēšanas platformas (DPP) ieviešanas tehni-
skās specifikācijas izstrādes darba grupā.

Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs, kā šī projekta sadar-
bības partneris, ir izvērtējis 15 citu ministriju sagatavotos ERAF 2. 
kārtas detalizētos projekta aprakstus no  2.2.1.1. pasākuma “Central-
izētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārval-
des procesu optimizēšana un attīstība”. 
Sadarbībā ar RD Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi  ir realizējis pro-
grammatūras papildinājumus nekustamā īpašuma nodokļu paziņo-
jumu izsūtīšanai uz e-adresi.
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3668 RD IKT infrastruktūras modernizācijas 1.kārta RD ITC 2019. Aktivitātei netika piešķirts finansējums. Aktivitātei netika piešķirts finansējums.

Aktīvās direktorijas un “Exchange” migrāci-
ja uz 2016 R2 serveriem, atbilstošu licenču 
iegāde

RNP 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Izpilde pārcelta uz 2020.gadu.

3890 Rīgas attīstības programmas Rīcības un In-
vestīciju plānu aktualizācijas un uzraudzības 
elektroniskās sistēmas (APS sistēma) izveide

RD PAD 2018. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. 2019.gada parakstīts līgums par sistēmas izstrādi. Uzsākta izstrāde, 
turpinās darbs arī 2020.gadā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar RD 
ITC, RD FD un nozaru departamentiem. 

3881 Ziemeļeiropas metropoļu stratēģiskie izai-
cinājumi un risinājumi

RD PAD 2019. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Valsts 
administrācija” pieteikts projekts “Ziemeļeiropas metropoļu 
stratēģiskie izaicinājumi un risinājumi” un saņemts atbalsts.

Atbilstoši Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Igaunijā finansē-
juma piešķīrumam, nodrošināta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Ziemeļei-
ropas metropoļu stratēģiskie izaicinājumi un risinājumi” īstenoša-
na.

3860 Atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības integrēto 
teritoriālo investīciju projektu iesniegumu 
atlases nodrošināšanai

RD PAD 2019. – 2021. Lai nodrošinātu LR FM un Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.
gada 13.novembrī noslēgtā deleģēšanas līguma Nr.RD-15-679-
lī par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu at-
lases nodrošināšanu (turpmāk – Deleģēšanas līgums) izpildi, 
projekta ietvaros ir nodrošināta projektu iesniegumu atlase 
Deleģēšanas līguma 1.1.apakšpunktā noteikto SAM un to pasā-
kumu ietvaros.

Lai nodrošinātu LR FM un Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada 
13.novembrī noslēgtā deleģēšanas līguma Nr.RD-15-679-lī par in-
tegrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases no-
drošināšanu (turpmāk – Deleģēšanas līgums) izpildi, projekta 
ietvaros ir nodrošināta projektu iesniegumu atlase Deleģēšanas 
līguma 1.1.apakšpunktā noteikto SAM un to pasākumu ietvaros.

3970 Resursu efektīvas pilsētvides politikas veido-
šana (EURE)

RD PAD 2019. – 2021. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Projekta ietvaros, iesaistot LR FM, LR VARAM, LPS un RPR pārstāvjus, 
uzsākts darbs, lai pilnveidotu Rīgas pilsētas un Rīgas reģiona 
pašvaldību sadarbību, kā arī izveidota projekta starptautiskā 
pilsētvides ekspertu grupa, kura sagatavos kopīgu ziņojumu, lai 
identificētu partneru izaicinājumus pilsētvides politikas veidošanā 
un resursu efektivitātes uzlabošanā.

3972 Rīgas pilsētas un Edmontonas pilsētas 
(Kanāda) pieredzes apmaiņas veicināšana il-
gtspējīgas pilsētvides attīstībai Starptautiskās 
pilsētsadarbības programmas (IUC) ietvaros

RD PAD 2019. Projekta īstenošana paredzēta 2019.gadā. Sagatavots un apstiprināts projekta pieteikums; parakstīts part-
nerības līgums.
Projekta ietvaros tika veikta Rīgas pilsētas pašvaldības pieredzes 
apmaiņa un sadarbība ar Edmontonas pilsētas pašvaldību, no-
drošinot Rīgas pilsētas pašvaldības ekspertu kapacitātes celšanu 
un zināšanu pilnveidi ar starptautisku praksi publisko ārtelpu at-
tīstīšanā, ilgtspējīgas pilsētvides attīstības pārvaldībā, kā arī klima-
ta samazināšanas un pielāgošanās tematiskajās jomās.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktore                                                         (personiskais paraksts)                                  I.Purmale
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