
 

 

Tikšanās ar apkaimēm 

KOPSAVILKUMS  

 

Norises laiks: 21. Septembris 17.00 - 19.00 Microsoft teams tiešsaistē 

 

17.00 
Ievads. Noteikumi. Dienas kārtība 
Guntars Ruskuls, RD Pilsētas attīstības departaments 

17.05 

 
Atklāšana 
Kaspars Spunde, RD deputāts, Rīgas apkaimju attīstības komisijas 
vadītājs  
 

17.10 
Īss ievads par AP2027 un SVAA 
Katrīna Miška-Idū, RD Pilsētas attīstības departaments  

17.30 

 
Moderēta diskusija 
Guntars Ruskuls, RD Pilsētas attīstības departaments 
 
Piedalās:  Toms Krilovs, Kaspars Spunde, Rigonda Bērziņa, Ilona 
Stalidzāne, Katrīna Miška-Idū, Māris Jansons.  

 
18.20 
 

Kopsavilkums 

18.30 Noslēgums 

 

 

 

 

 

 



 

Fokusa tēma : Jauni pasākumi, rīcības projekti 

 
IZAICINĀJUMI: 

✓ Katrā apkaimē nodrošināt kā minimums vienu labiekārtotu zaļo rekreācijas 
zonu; 

✓ Kādas ir idejas attiecībā uz mazo apkaimju attīstības plāniem, kur bieži nav 
ne bibliotēkas, ne citu kultūras iestāžu? 
 

RISINĀJUMI: 
✓ Nelielo apkaimju dabisko centru revitalizācija; 
✓ Veidot pašvaldības apmaksātas vietas/telpas kur tikties apkaimju 

aktīvistiem; 
✓ Starp apkaimju sporta spēles; 
✓ Līdzdalības budžeta sadalīšanu pa apkaimēm (58 mazi konkursi); 
✓ Pārvaldei ieviest apkaimju dalījumu arī citos pašvaldības pakalpojumos 

(NIN, Skolās pašlaik apgabali). 
 

Fokusa tēma: Apkaimju biedrību kapacitātes celšana 

 
IZAICINĀJUMI: 

✓ Pašvaldības iesaiste dažādu apkaimju biedrību izglītošanā, iesaiste 
projektos; 

✓ Vadlīnijas kā biedrībām sadarboties ar pašvaldību; 
✓ Ieviest iedzīvotāju integrācijas programmu (tiek finansēts aktivitāšu grozs, 

bez konkrēta projekta pieteikuma); 
✓ Grāmatvedības un jurista pakalpojumi; 
✓ Telpas apkaimju aktivitātēm (uz atvieglotiem nosacījumiem). 

 
RISINĀJUMI: 

✓ Apkaimju līderu kapacitātes celšanas kursi; 
✓ Stiprināt AIC kapacitāti; 
✓ Pašvaldības rīkotie kultūras pasākumi apkaimēs; 
✓ Apkaimju biedrību finansējuma palielināšana no 1000 uz 3000 EUR; 
✓ Skolu infrastruktūras atvēršana pēc darba dienas beigām. 

 

Fokusa tēma: Sadarbības formas ar pašvaldību 

 
IZAICINĀJUMI: 

✓ Pilsētas rīcības un investīciju plāns sadalījumā pa apkaimēm; 
✓ Biedrību dalība budžeta sastādīšanā; 
✓ Operatīvāka komunikācija ar departamentiem. 

 
RISINĀJUMI: 

✓ AIC paplašināšana 10 apkaimju centri; 
✓ Regulāras tikšanās ar apkaimju organizācijām; 



✓ Apkaimju forumu organizēšana. 
 

Fokusa tēma: Vienojošais un atšķirīgais apkaimēs  

 
IZAICINĀJUMI: 

✓ Atšķirības starp lielajām apkaimēm ar infrastruktūras nodrošinājumu un 
mazajām attālākajām apkaimēm ar infrastruktūras un pakalpojumu 
trūkumu; 

✓ Apkaimju biedrību izveide lielajās apkaimēs (var aizstāt ar Mēra vizītēm vai 
citiem pasākumiem); 

✓ Centra apkaimju kopienu izveide. 
 
RISINĀJUMI: 

✓ Mēra vizītes uz apkaimēm. 
 

 

 

 

 

 

 


