
28.07.2021.
08.09.2021.

1. REDAKCIJA

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME



2



TĒMA: «Ceļā uz kopīgo»

MĒRĶIS: darbojoties radošajās darbnīcās, meklēt ceļu, kā 
atšķirīgas pilsētas attīstības vēlmes un vajadzības salāgot, 
lai kopīgi veidotu tādu Rīgu 2027. gadā, kādā vēlamies 
dzīvot, strādāt un atpūsties

DALĪBNIEKI: 83 dalībnieki no valsts iestādēm un 
nevalstiskā sektora

NORISE: 20.05.2019.
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MĒRĶIS: Rīgas pilsētas iedzīvotāju vēlmju un vajadzību 
apzināšana

PIEEJAMĪBA: elektroniski un papīra formātā

NORISE: 29.07.-20.08.2019.

Aktivitāte apkaimēs

*bija iespējamas vairākas atbildes

Galvenās risināmās prioritātes 
nākamajā plānošanas periodā*



MĒRĶIS: jauniešu iesaiste pilsētas plānošanas 
procesā

DALĪBNIEKI: ~100 jaunieši

NORISE: 31.10.2019.
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MĒRĶIS: uzklausīt dažādu pušu viedokļus un 
diskutēt par sagatavoto AP2027 Stratēģiskās daļas 
projektu

DALĪBNIEKI UN NORISE: pašvaldības, valsts iestāžu, 
nevalstisko organizāciju u.c. pārstāvji

06.08.2020. - 46 dalībnieki, 5 viedokļu paudēji
07.08.2020. - 82 dalībnieki, 7 viedokļu paudēji

Organizācijas, kas sniedza publisku viedokli:
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FOKUSĒ PAŠVALDĪBAS DARBU UN PROJEKTU 
ORIENTĒTU PUBLISKO INVESTĪCIJU IZLIETOJUMU

▲ Nosaka pilsētā prioritāri risināmos jautājumus jeb vidēja
termiņa prioritātes un pasākumu kopumu tuvākajiem 7
gadiem. Atbilstoši tai vajadzētu pakārtot publiskās
investīcijas un pašvaldības dienas kārtību

▲ Attīstības programma savstarpēji koordinē pašvaldības
iestāžu darbu, tās īstenošana ir pašvaldības tieša atbildība

TERITORIJAS PLĀNOJUMS REGULĒ ZEMES 
IZMANTOŠANU UN NOSAKA APBŪVES NOTEIKUMUS

▲ Nosaka prasības teritorijas izmantošanai ilgtermiņā
līdz 25 gadiem, t.i. funkcionālo zonējumu un izmantošanas
veidu, apbūves noteikumus u.c.

▲ Teritorijas plānojums tiek apstiprināts ar saistošajiem
noteikumiem un tas pašvaldības administratīvajā teritorijā
ir jāievēro pilnīgi visiem – iedzīvotājiem, biznesiem,
pārvaldes institūcijām
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STRATĒĢISKĀ DAĻA

• Prioritātes, mērķi
• Uzdevumi
• Rādītāji

Nemainīgā daļa − līdz 2027. gadam 
nav paredzēts aktualizēt

RĪCĪBAS PLĀNS

• No uzdevumiem izrietošas 
rīcības 7 gadiem

Mainīgā daļa − līdz 2027. gadam tiks 
aktualizēts reizi gadā

INVESTĪCIJU PLĀNS

• No uzdevumiem un rīcībām 
izrietoši projekti 3 gadiem

Mainīgā daļa − līdz 2027. gadam tiks 
aktualizēts reizi gadā
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Ērta un videi draudzīga pārvietošanās 
pilsētā 
(Mobilitāte)

Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide 
(Pilsēvide)

Laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas 
ekosistēma klimata pārmaiņu mazināšanai
(Vide un klimats)

Kvalitatīva un pieejama izglītība 
(Izglītība)

Daudzveidīgu un kvalitatīvu mājokļu 
pieejamība 
(Mājoklis)

Mūsdienīga un atvērta plsētas pārvaldība 
(Pārvaldība)

Veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša 
pilsēta 
(Sabiedrība)

Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu 
ekonomiku (Konkurētspēja)

Daudzveidīga un autentiska kultūrvide 
(Kultūrvide)
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Ērta un videi draudzīga 
pārvietošanās pilsētā 
(Mobilitāte)

Dzīves kvalitāti 
veicinoša pilsētvide 
(Pilsēvide)

Laba vides kvalitāte un 
noturīga pilsētas 
ekosistēma klimata 
pārmaiņu mazināšanai
(Vide un klimats)

Kvalitatīva un pieejama 
izglītība (Izglītība)

Daudzveidīgu un 
kvalitatīvu mājokļu 
pieejamība 
(Mājoklis)

Mūsdienīga un atvērta 
plsētas pārvaldība 
(Pārvaldība)

Veselīga, sociāli 
iekļaujoša un atbalstoša 
pilsēta 
(Sabiedrība)

Konkurētspējīga pilsēta 
ar inovatīvu ekonomiku 
(Konkurētspēja)

Daudzveidīga un 
autentiska kultūrvide 
(Kultūrvide)



786 rīcības un projekti

434 ieraksti Rīcības plānā

352 ieraksti Investīciju plānā
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Mobilitāte

Pilsētvide

Vide un klimats

Izglītība

Mājoklis

Pārvaldība

Sabiedrība

Konkurētspēja

Kultūrvide
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Mobilitāte

Pilsētvide

Vide un klimats

Izglītība

Mājoklis

Pārvaldība

Sabiedrība

Konkurētspēja

Kultūrvide

Projektu piekritība AP2027 prioritātēm



MĒRĶIS

Veicināt klimatam un iedzīvotājiem 

draudzīgu mobilitāti, padarot pieejamus 

daudzveidīgus pārvietošanās veidus un 

radot tam neieciešamo infrastruktūru.

2027. gadā Rīgā panākt:

▼ uz pusi lielāku riteņbraucēju īpatsvaru

▼ par 5% mazāk automašīnu, kas šķērso 

pilsētas robežu

▼ lielāku sabiedriskā transporta lietotāju 

īpatsvaru

▼ 20% samazinājumu transporta radītajā 

CO2 emisijā
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UZDEVUMI

U1.1. Padarīt sabiedrisko transportu par 
Rīgas mobilitātes mugurkaulu

U1.2. Ieviest mobilitātes hierarhiju

U1.3. Mobilitāti attīstīt sabalansēti

U1.4. Veidot ērtu un drošu mobilitāti 
daudzveidīgas publiskās ārtelpas
attīstībai

U1.5. Veicināt sadarbību mobilitātes jomā 
Rīgā un Pierīgā



▲ Zemo emisiju zonas ieviešana

▲ Ar Rail Baltica projekta saistītās infrastruktūras 
priekšizpēte un izbūve (tvērums precizējams līdz 
galīgajai redakcijai)

▲Attīstīt videi draudzīga sabiedriskā transporta 
infrastruktūru

▲Gājējiem paredzētās satiksmes infrastruktūras un 
gājēju ielu tīkla pilnveidošana un attīstība

▲Satiksmes infrastruktūras (D un E kategorijas 
ielas) atjaunošana, pārbūve un izbūve

▲ Atveseļošanās un noturības mehānisma ietvaros 
īstenojamie projekti:
− Neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas un ar to 

saistītās veloinfrastruktūras izbūve Dzelzavas ielā
− Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma 

punktu ar dzelzceļa stacijām izbūve
− Reģionālas un pilsētas nozīmes 

veloinfrastruktūras izveide Rīgā un Pierīgā
− Videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu 

iegāde un infrastruktūras izbūve

▲ Iegādāti videi draudzīgi sabiedriskā transporta 
līdzekļi (DP2020)

▲Brasas tilta atjaunošana un pārbūve

▲ Veloceļa "Centrs–Ziepniekkalns" izbūve

▲ Veloinfrastruktūras izbūve Slokas ielas posmā no 
Kurzemes prospekta līdz Babītes novada robežai
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MĒRĶIS

Izveidot kvalitatīvu, drošu, pieejamu, viegli 

uztveramu, dizainiski pārdomātu un 

vienotu pilsētvides tīklojumu, kurā cilvēki 

vēlas uzturēties, kur ir klātesoša daba, 

nodrošināta visaptveroša vides 

pieejamība un likvidētas formālās 

īpašumtiesību barjeras. Panākt, ka līdz 

2027. gadam pakāpeniski pieaug to 

rīdzinieku un pilsētas viesu skaits, kuri 

brīvo laiku pavada pilsētvidē, respektīvi –

ka publiskā ārtelpa kļūst par 

daudzfunkcionālu un pilnvērtīgu 

sabiedrisko aktivitāšu norises vietu.
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UZDEVUMI

U2.1. Attīstīt apkaimju centrus, veicinot 
publiskās ārtelpas funkcionālo 
daudzveidību

U2.2. Saglabāt, pilnveidot un ilgtspējīgi 
apsaimniekot zaļo infrastruktūru Rīgā

U2.3. Veicināt plašāku pieejamību 
krastmalām un ūdens telpām un to 
lietojumu, kā arī attīstīt 
nepieciešamo infrastruktūru

U2.4. Saglabāt pilsētas kultūrvēsturisko 
ainavu, saudzējot un atjaunojot 
apbūves aizsardzības teritorijas

U2.5. Veidot vienotu un pieejamu 
publiskās ārtelpas tīklojumu ar ērtu 
navigāciju un pārdomātu pilsētvides 
komunikāciju

U2.6. Izveidot kompleksas pilsētvides
pārvaldības modeli

U2.7. Veidot pilsētas iedzīvotājiem un 
viesiem drošu pilsētvidi
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▲ Apkaimju centru attīstības plāns

▲ Publisko apstādījumu kvalitātes pilnveidošana

▲ Ūdenstilpju krastu infrastruktūras attīstīšana un 
labiekārtošana

▲ Radīt un prototipēt pašvaldības un 
privātīpašnieku kumulatīvu aktivitāšu instrumentu 
ar pašvaldības līdzfinansējuma elementiem 
pilsētvidi degradējošu pazīmju novēršanai

▲ Publiskās ārtelpas savienojumu prioritizēšana un 
īstenošanas plāns

▲ Esplanādes parka pārbūve

▲ Rīgas Centrāltirgus teritorijas revitalizācija:
− Uzņēmējdarbības veicināšana: paviljonu tuneļu 

savienošana, inženierkomunikāciju pārbūve, 
piegādes zonas pārbūve

− Gogoļa laukuma labiekārtošana

▲ Vasaras ielu eksperimenta koordinēšana un 
īstenošana 2022. gadā

▲ Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšana un 
saistītās infrastruktūras būvniecība

▲ Dzeramā ūdens uzpildīšanas vietu atjaunošana 
un izbūve Rīgas pilsētas parkos un dārzos
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MĒRĶIS

Radīt tādu vides kvalitāti, kas labvēlīgi 

ietekmē iedzīvotāju veselību, labsajūtu, un 

vēlmi būt fiziski, sociāli un ekonomiski 

aktīviem. Veidot un uzturēt patīkamu, 

daudzveidīgu un klimata pārmaiņām 

pielāgotu vidi, kurā dabā balstīti 

risinājumi sekmē vides kvalitāti, 

pielāgošanos klimata pārmaiņām un 

klimta pārmaiņu mazināšanu.
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UZDEVUMI

3.1. Pilnveidot vides kvalitātes un klimata 
pārmaiņu ietekmes uzraudzības un 
sabiedrības informēšanas sistēmu

U3.2. Uzlabot vides kvalitāti

U3.3. Mazināt plūdu riskus

U3.4. Nodrošināt iedzīvotājus ar 
kvalitatīviem un pieejamiem 
komunālajiem pakalpojumiem

U3.5. Nodrošināt videi draudzīgas 
atkritumu saimniecības attīstību

U3.6. Mazināt klimata pārmaiņas
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▲ Rīgas meliorācijas sistēmu inventarizācija

▲ Ārpus Rīgas pilsētas ūdenssaimniecības 
aglomerācijas esošo apkaimju pievienošana 
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem

▲ Visaptveroša enerģētikas, klimata un vides 
monitoringa sistēmas izveide

▲ Lietus notekūdens kanalizācijas atdalīšana 
no centralizētās kanalizācijas sistēma

▲ Rīcības plānā paredzēto vides 
trokšņa samazināšanas pasākumu realizācija

5 nozīmīgas rīcības 5 nozīmīgi projekti

▲ Pašvaldības dzīvojamo māju pievienošanas 
pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem projektēšana un izbūve 

▲ Vēsturiski piesārņotās vietas – Kīleveina grāvja 
sanācija un revitalizācija

▲ Dalīto atkritumu savākšanas urnu uzstādīšana 
pilsētas parkos 

▲ Energopārvaldības sistēmas izveide, ieviešana un 
sertificēšana 

▲ Skolu ēku energoefektivitātes uzlabošana, t.sk. 
norobežojošo konstrukciju siltināšana, 
apgaismojuma renovācija, apkures sistēmu 
renovācija, rekuperācijas/ventilācijas sistēmu 
uzstādīšana u.c. 
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MĒRĶIS

Nodrošināt Rīgā kvalitatīvu, kompetencēs 

balstītu, iekļaujošu un teritoriāli 

vienmērīgi pieejamu izglītību, kas atbilst 

nākotnes sabiedrības vajadzībām, attīsta

izglītojamo talantus un spējas, kā arī rada 

drošu, atbalstošu vidi ar tālākizglītības 

iespējām.

RĀDĪTĀJS
BĀZES 
VĒRTĪBA

MĒRĶA 
VĒRTĪBA 
2027

To bērnu īpatsvars, kuri ir nodrošināti ar pirmsskolas 
izglītības pakalpojumu (pašvaldības un privātajās PII)

75,5% (2019) 80%

Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības 
vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumu pieejamību

85,1% (2019) 85%

Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums par iespējām bērniem 
iesaistīties pulciņos un kolektīvos

77% (2019) 86%

Bērnu skaits ar speciālajām vajadzībām vispārējās 
izglītības skolu programmās

1065 (2019) 1730

Pozitīvs iedzīvotāju vērtējums 
par iespējām pilnveidoties, apmeklējot neformālās 
izglītības kursus

54% (2019) 68%
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UZDEVUMI

U4.1. Ieviest kompetenču pieeju vispārējās 
izglītības saturā 

U4.2. Pilnveidot pedagogu profesionālo 
kompetenci 

U4.3. Iesaistīt jauniešus lēmumu 
pieņemšanā 

U4.4. Veicināt sabiedrībā izpratni par 
iekļaujošu izglītību 

U4.5. Uzlabot iedzīvotāju neformālās 
izglītības piedāvājumu un 
pieejamību

U4.6. Nodrošināt daudzveidīgu un 
kvalitatīvu interešu un 
profesionālās ievirzes programmu 
un aktivitāšu piedāvājumu un 
pieejamību

U4.7. Nodrošināt izglītības iestāžu 
infrastruktūras pieejamību
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▲ Sabiedrības paradumu maiņas un izpratnes par 
pilsētvides un klimata pārmaiņu jautājumiem 
veicināšana

▲ Skolu sporta laukumu atjaunošanas darbi

▲ Jauniešu iesaiste viņu dzīves kvalitāti 
ietekmējošo lēmumu pieņemšanā un aktivitāšu 
īstenošanā

▲ Izpratnes veicināšana par iekļaujošo izglītību 
sabiedrībā sadarbībā ar NVO

▲ Jaunas pieaugušo izglītības (iedzīvotājiem) 
sistēmas izveidošana pašvaldībā (iekļaujoties 
vienotā un ilgtspējīgā pieaugušo izglītības sistēmā 
valstī)

▲ Izglītības sistēmas digitalizācija mācību procesa 
kvalitatīvai nodrošināšanai attālināti

▲ Mācību vides modernizācija

▲Pirmskolas izglītības iestāžu 
izveidošana: Rūpniecības ielā 21, Slāvu ielā 19

▲ Profesionālās ievirzes izglītības ēku atjaunošana:
Rīgas 3.mūzikas skola, Bolderājas Mūzikas un mākslas 
skola

▲ Mežaparka sākumskolas projektēšana un 
būvniecība
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MĒRĶIS

Veidot un īstenot atvērtu un uz 

vienlīdzīgiem nosacījumiem balstītu 

mājokļu lokālpolitiku Rīgā, kura iemieso 

nacionālos plānošanas dokumentos 

izvirzītos mērķus, lai kvalitatīvu dzīvojamo 

fondu padarītu pieejamu plašām 

sabiedrības grupām, kam šāds stabilitātes 

un pamattiesību nodrošināšanas atbalsts

ir nepieciešams neatkarīgi no dzīvojamās 

platības īpašumtiesību statusa. Īstenojot 

mājokļu programmu, līdz 2027. gadam 

kompleksi un kvalitatīvi atjaunot ne 

mazāk kā 1000 daudzdzīvokļu ēkas.

28



UZDEVUMI

U5.1. Veidot un īstenot pārdomātu un uz 
vienlīdzīgiem nosacījumiem balstītu 
mājokļu programmu Rīgā

U5.2. Nodrošināt mājokļu pieejamību 
dažādām iedzīvotāju grupām

U5.3. Veicināt kompleksu dzīvojamā fonda 
atjaunošanu un sekmēt dzīves 
telpas uzlabošanu

U5.4. Jaunu mājokļu attīstība
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▲ Mājokļu programmas izveide

▲ Konceptuālā ziņojuma sagatavošana par 
pieejama Mājokļa attīstības veicināšanu Rīgā

▲ Mājokļu kompetenču centra izveide

▲ Jaunu daudzdzīvokļu sociālo dzīvojamo māju un 
daudzdzīvokļu īres dzīvojamo māju 
būvniecība/ierīkošana 

▲ Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
mājokļu attīstības tematiskā plānojuma izstrāde

▲ Līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanas 
programmai

▲ Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma 
Prūšu iela 25, Rīgā, pārbūve

▲ Sociālās dzīvojamās mājas Dolomīta ielā 1, 
istabu plānojuma daļas pārbūve

▲ Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma 
Lielupes ielā 1 k-10, Rīgā, pārbūve

▲ Brīvo labiekārtoto dzīvokļu remonts
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MĒRĶIS

Panākt, ka Rīgas pašvaldībā ir 

caurskatāma, godīga, uz iedzīvotājiem 

orientēta pārvalde, ko nodrošina atbildīgi,

iniciatīvas pilni un uz pastāvīgu izaugsmi 

vērsti darbinieki. Nodrošināt ērtus, 

pieejamus, lieku birokrātiju izslēdzošus

pakalpojumus. Pašvaldības lēmumus 

balstīt datos un apspriest ar mērķgrupām. 

Nodrošināt, ka 2027. gadā 70% iedzīvotāju 

ir apmierināti ar pašvaldības darbu 

kopumā.
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UZDEVUMI

U6.1. Pilnveidot pašvaldības pakalpojumus, 
t.sk. turpināt e-pakalpojumu ieviešanu 

U6.2. Uzlabot pašvaldības iestāžu un 
kapitālsabiedrību darbu, sadarbību un 
darbības koordinēšanu

U6.3. Padarīt efektīvāku pašvaldības darbu, 
paaugstinot darbinieku kompetenci un 
uzlabojot darba apstākļus

U6.4. Nodrošināt koordinētu investīciju un 
nekustamā īpašuma pārvaldību

U6.5. Sekmēt vienotu komunikāciju, 
informācijas un datu pieejamību

U6.6. Veicināt iedzīvotāju un NVO līdzdalību 
pašvaldībai būtisku lēmumu 
pieņemšanā un funkciju īstenošanā

U6.7. Īstenot Rīgas stratēģisko interešu 
pārstāvniecību sadarbībā ar reģiona, 
valsts un ārvalstu institūcijām

U6.8. Paaugstināt drošības uzturētāju 
darbības efektivitāti
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▲ Metodiskā atbalsta sniegšana pašvaldības 
iestādēm pašvaldības pakalpojumu pilnveidošanai

▲ Būvniecības ieceru izskatīšanas un 
saskaņošanas kārtības paātrināšana un 
automatizācija

▲ Efektīvas korupcijas risku vadības izveidošana

▲ SIS Padomes darbības nodrošināšana

▲ Apkaimju platformas attīstība

▲ Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas 
digitālais dvīnis

▲ Rīgas pilsētas būvvaldes Arhīva vēsturiskās 
būvniecības dokumentācijas digitalizācija

▲ Rīgas pilsētas pašvaldības vienotās ģeotelpiskās 
informācijas sistēmas GeoRīga pilnveidošana

▲ Nekustamā īpašuma uzskaites informācijas 
sistēmas pilnveidošana, lai nodrošinātu precīzas 
informācijas uzkrāšanu par pašvaldības nekustamā 
īpašuma portfeli

▲ Valsts un pašvaldības policijas iecirkņu ēku 
sakārtošana
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MĒRĶIS

Veidot Rīgu par tādu pilsētu, kurā veseli un 
sociāli nodrošināti iedzīvotāji ir pamats 
pilsētas konkurētspējai un kurā tiek 
uzlabota veselības aprūpes pieejamība un 
sabiedrības veselība, lai tādējādi līdz 2027. 
gadam pieaugtu rīdzinieku veselīgi 
nodzīvoto gadu skaits, tiktu novērsti 
priekšlaicīgas nāves gadījumi un ikvienam 
laikus tiktu sniegts adekvāts atbalsts 
situācijās, kad viņš pats vai ar ģimenes 
locekļu palīdzību netiek galā ar grūtībām. 
Darbspējīgajiem rīdziniekiem – iespējas 
saglabāt ekonomisko aktivitāti arī 
tuvinieku aprūpes gadījumā. Veidot Rīgu 
kā pilsētu, kuras iedzīvotājiem ir 
motivācija un iespējas dzīvot fiziski aktīvi 
visa mūža garumā.
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UZDEVUMI

U7.1. Nodrošināt modernus sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas risinājumus, kas 
aprūpējamā tuviniekiem ļauj palikt 
ekonomiski aktīviem  

U7.2. Attīstīt starpnozaru sadarbību un 
integrētus risinājumus – vienota, 
saprotama, skaidra rīcība sociālo 
problēmu mazināšanā un novēršanā

U7.3. Nodrošināt Rīgas sociālo pakalpojumu sistēmai 
nepieciešamos cilvēkresursus

U7.4. Vairot informācijas tehnoloģiju pratību un izmantošanu 
praksē 

U7.5. Nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu sociālo palīdzību 
atbilstošā apjomā

U7.6. Veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto rīdzinieku 
integrāciju darba tirgū 

U7.7. Izveidot proaktīvu sociālo pakalpojumu administrēšanas 
sistēmu 

U7.8. Veicināt veselības aprūpes pieejamību un uzlabot veselības 
aprūpes un sociālo pakalpojumu infrastruktūru

U7.9. Īstenot starpinstitucionālu, uz pierādījumiem balstītu 
sabiedrības veselības politiku

U7.10. Veidot iekļaujošu pilsētu un veicināt dažādu sabiedrības 
grupu mijiedarbību sociālās atstumtības novēršanā, 
īpaši attiecībā uz sociāli neaktīvajiem un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem

U7.11. Attīstīt un pilnveidot Rīgas nevalstisko sporta organizāciju 
atbalsta sistēmu, veicinot sporta organizāciju līdzdalību 
fizisko aktivitāšu pieejamības nodrošināšanā kā arī 
veicināt iedzīvotāju interesi par sportu, veidot noturīgus 
sportošanas paradumus un motivēt uzlabot savus 
sportiskos sasniegumus



▲ Sociālo pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši 
vajadzībām bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem 

▲ Dienas aprūpes centru izveidošana pie izglītības 
iestādēm

▲ Veicināt IKT tehnoloģijas (welfare tehnology) 
izmantošanu Sociālās aprūpes dzīvesvietā 
pakalpojuma saņēmēju vidū

▲ Granta programma sociālās uzņēmējdarbības un 
darba integrācijas uzņēmumu atbalstam

▲ Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības 
stratēģiskais plānošanas dokuments

▲ SIA "Rīgas 1.slimnīca" ēku Bruņinieku ielā 5 
atjaunošanas darbi

▲ Rīgas sociālās aprūpes centru "Gaiļezers", 
"Mežciems", "Stella maris" atjaunošana, 
infrastruktūras uzlabošana

▲ SIA "Rīgas 2. slimnīca" ēkas Ģimnastikas ielā 1 
rekonstrukcija un renovācija

▲ Projekta "Mēs par veselīgu Rīgu!" īstenošana

▲ Integrācijas stratēģijas pilnveide un 
pilotprojektu ieviešana Eiropas Integrācijas pakta
(EPI) ietvaros
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MĒRĶIS

Veidot Rīgu kā valstiski un starptautiski 

orientētu zināšanu un inovāciju centru, 

radot atbalstošu vidi inovāciju attīstībai.

Pilnīgāk izmantot pilsētas ekonomikas 

potenciālu, nodrošinot izcilu integrāciju 

valsts nozīmes un starptautiskajos 

mobilitātes tīklos, attīstot sadarbību RMA, 

efektīvāk izmantojot degradētās

teritorijas, uzlabojot pilsētas tēlu un 

sekmējot investīciju, talantu un tūristu 

piesaisti. Panākt IKP rādītāja uz vienu

iedzīvotāju izlīdzināšanos salīdzinājumā ar 

kaimiņvalstu metropoļu rādītājiem.
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RĀDĪTĀJS
BĀZES 
VĒRTĪBA

MĒRĶA 
VĒRTĪBA 2027

IKP faktiskajās cenās uz vienu iedzīvotāju Rīgā
salīdzinājumā ar Tallinu, %

78,6 (2018) 100,0

Starptautiskā ilgtermiņa migrācija Rīgā, saldo -331 (2019) 1500

Pilotteritorijās testēto tehnoloģiju skaits
kumulatīvi
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UZDEVUMI

U8.1. Integrēt starptautiskos multimodālos 
sabiedriskā transporta mezglus 
pilsētas struktūrā  

U8.2. Attīstīt maģistrālās ielas, lai veicinātu 
pilsētas konkurētspēju

U8.3. Stiprināt pilsētas sadarbības 
ekosistēmas un atbalstīt inovatīvas 
uzņēmējdarbības iniciatīvas 

U8.4. Uzlabot Rīgas tēlu un atpazīstamību, 
veicinot investīciju, tūristu, studentu 
un augsti kvalificētu speciālistu 
piesaisti

U8.5. Nodrošināt tūrisma nozares 
atveseļošanos un mazināt tūrisma 
sezonalitāti, veicinot pieprasījumu pēc 
viesmīlības pakalpojumiem ārpus 
galvenās tūrisma sezonas 

U8.6. Stiprināt pilsētas uzņēmējdarbības vidi, 
piesaistīt vietējās un starptautiskās 
investīcijas, t.sk. no 
starpnacionālajiem uzņēmumiem 

U8.7. Sekmēt vidi degradējošu teritoriju 
efektīvāku izmantošanu
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▲ Rīgas pasažieru stacijas izveide par Baltijas 
mēroga multimodālo transporta mezglu

▲ Austrumu maģistrāles izbūve posmā Ieriķu 
iela−Vietalvas iela

▲ Jāņa Čakstes gatves izbūve:
no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai 
(1.kārta)
no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai (2.kārta)

▲ Granīta ielas industriālā kvartāla attīstība

▲ Vanšu tilta attīstība un pārbūve

▲ Viedpilsētas ekosistēmas koordinācija, 
tehnoloģiju pilotteritoriju izveide un attīstība 
Ķīpsalā, Torņakalnā, VEF

▲ Izstrādāt un ieviest vienotu pilsētas zīmola 
stratēģiju

▲ Funkcionālu investīciju piesaistes atbalsta 
instrumentu izveide, attīstība un administrēšana

▲ Satiksmes infrastruktūras (tiltu) atjaunošana, 
pārbūve un izbūve

▲ Rīgas brīvostas un citu rūpniecības teritoriju 
sasaistes nodrošināšana ar nacionālas un 
starptautiskas nozīmes (TEN–T) transporta tīklu, 
veicinot RVC AZ atslogošanu no kravas 
autotransporta un tranzīta autosatiksmes
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MĒRĶIS

Nodrošināt kultūras pieejamību visā 
pilsētā dažādām iedzīvotāju grupām, 
atbalstot augstvērtīgas kultūras un 
mākslas norises, pilnveidojot kultūras 
iestāžu pakalpojumu klāstu un nodrošinot 
kultūras aktivitātes dzīvesvietas tuvumā. 
Sekmēt Rīgas iedzīvotāju līdzdalību 
kultūras radīšanā un kultūras pienesumu 
katra cilvēka izaugsmē. Veidot laikmetīgu 
kultūrvidi, kas stiprina pilsētas un 
apkaimju identitāti, aktivizē sabiedrisko 
dzīvi, iedzīvina publisko ārtelpu un ļauj 
attīstīties daudzveidīgām kopienām. 
Izmantojot kultūru kā rīku sabiedrības 
grupu mijiedarbībai, panākt iedzīvotāju 
savstarpējās uzticēšanās pieaugumu.
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UZDEVUMI

U9.1. Veicināt kultūras un kopienu
iniciatīvas apkaimēs vietu
identitātes un sabiedriskās dzīves
pilnveidošanai

U9.2. Stiprināt profesionālās mākslas un 
kultūras iniciatīvas, atbalstot 
laikmetīgu un augstas kvalitātes 
saturu

U9.3. Nodrošināt iespēju ikvienam 
rīdziniekam iesaistīties 
amatiermākslā

U9.4. Attīstīt publisko bibliotēku atbilstoši 
modernas bibliotēkas principiem un 
veidot atvērtus un iekļaujošus 
kultūras centrus 

U9.5. Palielināt pilsētas starptautisko 
kultūras potenciālu, attīstot 
nacionālas nozīmes institūcijas
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▲ Rīgas Bolderājas bibliotēkas ēkas atjaunošanas 
darbi Gaigalas ielā 3

▲ Rīgas Torņkalna bibliotēkas ēkas atjaunošanas 
darbi Ojāra Vācieša ielā 2

▲ Kultūras centra "Iļģuciems" atjaunošanas darbi 
Lidoņu ielā 27 k-2

▲ Koncertzāles "Ave Sol" restaurācijas un 
pārbūves darbi Citadeles ielā 7

▲ Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu iekštelpu 
remonta un interjera projekta realizācija

▲ Bibliotēku kā kopienu zināšanu, mākslas, 
kultūras un tikšanās vietu attīstība, trešās telpas 
vadlīniju noteikšana

▲ Kultūras centru darbības modeļa aktualizēšana

▲ Atbalsts daudzveidīgu kultūras notikumu norisei 
apkaimēs, veicinot publiskās telpas un kultūrvietu
iedzīvināšanu

▲ Atbalsta mērķprogramma kultūras nevalstisko 
organizāciju darbībai

▲ Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības 
nodrošināšana
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Uzņēmējdarbība
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▲ elektroniski portālā www.geolatvija.lv;

▲ sūtot e-pastu pad@riga.lv;

▲ pa pastu (pasta zīmogs līdz 2021. gada 4. oktobrim), adresējot Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamentam, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050;

▲ klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamanta Klientu apkalpošanas centrā, Amatu 
ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas 
punktā:

• Daugavpils iela 31;
• Eduarda Smiļģa iela 46;
• Ieriķu iela 34A;
• Gobas iela 6A;
• Brīvības iela 49/53.

Iesniedz rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus līdz 2021. 
gada 4. oktobrim (ieskaitot):
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