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Tikšanās ar apkaimēm



2



3

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



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 
(Pilsētvide)

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 pilsētas pārvaldība 
(Pārvaldība)

Veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta 
(Sabiedrība)

Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku 
(Konkurētspēja)

Daudzveidīga un autentiska kultūrvide 
(Kultūrvide)
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▲ Apkaimju centru attīstības plāns

▲ Publiskās ārtelpas pārvaldības 
modelis

▲ Publiskās ārtelpas attīstības projekti
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▲ Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju 
centra paplašināšana

▲Rīgas apkaimju robežu precizēšana

▲ NVO nama darbības nodrošināšana un tā 
filiāļu tīkla attīstīšana

▲ Sabiedrības iesaistes un līdzdalības 
koncepta izstrāde

▲Apkaimju platformas attīstība

▲Līdzdalīgā budžetēšana

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

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

▲Projektu konkurss apkaimju iniciatīvas
līdzdalības un piederības veicināšanai,
aktivizējot apkaimju kustību kā vienu no
iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem

Kultūra kā rīks iedzīvotāju mijiedarbības 
veicināšanai un sociālā kapitāla 

paaugstināšanai



PARTNERĪBU PRINCIPS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ

SABIEDRĪBAS VIRZĪTA APKAIMJU 
ATTĪSTĪBA
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Augšupejoša (“bottom up”) pieeja

Šobrīd Pagaidu izmantošanas aktivitātes, kosmētiskas pilsētvides iniciatīvas, 
publiskās telpas iedzīvināšana….

Augšupejoša pieejaLejupejoša pieeja Tīkls
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Kas ir SVVA?
Lauku attīstības pieeja LEADER

Pamatprincipi*:

→vērsta uz konkrētu teritoriju;

→sabiedrības virzīta, vietējām rīcības grupām sastāvot no vietējās sabiedrības un privāto sociāli
ekonomisko interešu pārstāvjiem;

→tiek īstenota, izmantojot integrētas un daudznozaru teritoriāli balstītas vietējās attīstības
stratēģijas;

→tajās ir ņemtas vērā vietējās vajadzības un potenciāls, ietverti novatoriski elementi vietējā
kontekstā un sadarbības tīklu veidošana.

* Šī vienotā metodoloģija ļauj saistīti un integrēti izmantot fondus, lai ieviestu vietējās attīstības stratēģijas. Informācija no Kohēzijas 
politikas 2014-2020 dokumenta https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_lv.pdf
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Apkaimju kopienu attīstība
Kopienu kapacitātes celšana

➢ Indivīdu un cilvēku grupu zināšanu palielināšanu par jomām, kas var pozitīvi ietekmēt dzīvi viņu

kopienās

Sabiedrības Virzīta Apkaimju attīstība (SVAA) = process, kurā kopā strādājot, tiek

radīti un sasniegti vietēja līmeņa vīzijas un mērķi.

➢Vietējo iedzīvotāju veidota vīzija par vietu, no kuras izriet mērķi;

➢Balstīta uz vietējām stiprajām pusēm, nevis uz problēmu risināšanu;

➢Starpsektoriāla sadarbība, kurā tiek strādāts pie sistemātiskām izmaiņām, ne uz īstermiņa

projektiem
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Piemērs
Lisabona, Portugāle (iedz.517 802, 2019)

Prioritāšu kartēšana (fokuss uz
teritorijām un vajadzībām)

Vietējā aizdedze
(organizāciju spēcināšana)

Līdzpārvaldība (integrēta augšupejoša
plānošana)

Lisabonas SVAA tīkls
(kopienu spēcināšana)

Avots: https://use.metropolis.org/case-studies/lisbon-local-development-strategy
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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 departamenta 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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