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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

▲ Izstrādā RD Pilsētas attīstības departaments ciešā
sadarbībā ar citiem departamentiem, kapitālsabiedrībām
un sabiedrību

KAS IR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA?
ILGTESPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2030

VĪZIJA

ILGTERMIŅA MĒRĶI

ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES

RĪCĪBAS

PROJEKTI
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KO MĒS DARĀM TAGAD ?

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 
3.SEPTEMBRIS - 4.OKTOBRIS

▲ Ikvienam iespēja isniegt komentārus un 
ierosinājumus (elektroniski portālā www.geolatvija.lv; sūtot e-
pastu pad@riga.lv)

▲Tematiskās tikšanās informēšanai, ierosinājumu 
uzklausīšanai un noformēšanai

Tikšanās ar jauniešiem

09.09 Informatīvais seminārs

14.09 Tematiskās diskusijas

Dzīves kvalitātes dizaina institūtā 
"Viskaļi", plkst. 17.00-19.00

AP2027 GALA REDAKCIJAS IZSTRĀDE
OKTOBRIS -NOVEMBRIS

▲Ierosinājumu iestrāde Attīstības programmā

▲ Organizētas sarunas ar citiem departamentiem par 
konkrētu risinājumu izstrādi (rīcības un projekti)

AP2027 APSTIPRINĀŠANA
NOVEMBRIS

http://www.geolatvija.lv


MĒRĶIS: jauniešu iesaiste pilsētas plānošanas 
procesā

DALĪBNIEKI: ~100 jaunieši

NORISE: 31.10.2019.
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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

▲ Esplanādes skeitborda zonas 
būvniecība

▲ Multifunkcionāla sporta laukuma 
izbūve Brasā

▲ Atpūtas vietas pie Juglas ezera izveidošana 
Braila ielā

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

▲ Vasaras ielu eksperimenta 
koordinēšana un īstenošana 2022. gadā
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▲ Digitālā darba ar jaunatni attīstīšana

▲ Jauniešu nodarbinātības veicināšana, t.sk. 
karjeras izglītības sistēma un jauniešu 
integrācija darba tirgū pēc profesionālās 
un/vai augstākās izglītības iestādes 
pabeigšanas

▲ Atbalsts jauniešu un jaunatnes organizāciju 
iniciatīvu līdzfinansēšanai

▲ Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un 
kapacitātes stirpināšanai
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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

▲Ilgtermiņa festivālu 
mērķprogrammas īstenošana

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



17.40-18.25 Tematiskās diskusiju grupas

PILSĒTVIDE Džesika Lubāne, Free Riga
Katrīna Miška-Idū, RD Pilsētas attīstības departaments

APKAIMES Nikola Kleinberga, Rīgas Skolēnu dome
Villiams Vrobļevskis, Apkaimju iedzīvotāju centrs

LĒMUMU 
PIEŅEMŠANA

Ance Mālkalna, Klubs "Māja"
Dmitrijs Zverevs, Izglītības, sporta un kultūras departaments

18.25-18.40 Kopsavilkums

18.40-19.00 Sarunas pie uzkodām un tējas

19.00-19.15 Noslēgums
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